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Киирии тыл 

 Ођо эт-хаан, өй-санаа өттүнэн сайдыытыгар, кини олођор ситиһиилээх буоларыгар 

доруобуйа  улахан суолталаах. Доруобай буоларга үөрэтии кэлимник, систиэмэлээхтик 

ыытыллар буоллађына эрэ ситиһиилээх буолар. Ол иһин „Доруобай буол, кырачаан 

үөрэнээччи“ диэн алын кылаас үөрэнээчилэригэр анаан кылаас чаастарын  бэлэмнээтибит.  

Маннык соруктары туруордубут: чөл олођу тутуһарга олук ууруу; систиэмэлээх дьарык 

көмөтүнэн ођо доруобуйатын бөђөргөтүү;   бэйэни көрүнүү быраабылаларын тутуһууну  

үгэскэ кубулутуу. Дьарыктар кылаастарынан ыйга биирдиитэ ыытыллаллар.   

Матырыйаал ођо сааһыгар сөп түбэһэр гына сылтан сыл  кэңиир, уустугурар. Дьарыктар 

интэриэһиргэтэр, сайыннарар ис хоһоонноохтор. Иитэр-үөрэтэр  үлэ араас  көрүңнэрэ 

туттулуннулар: бэсиэдэ, уруһуй, тест, оонньуу, киинэ көрүү, аађыы, викторина.   Дьарык 

аайы сөптөөх көрдөрөр матырыйааллар  киирдилэр.  Учуутал бэйэтин көрүүтүнэн кылаас 

чаастарын ис хоһоонун кэңэтиэн  сөп  

 Бу үлэни ођо тэрилтэтин үлэһиттэрэ, төрөппүттэр туһаналларыгар сүбэлиибит.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I кылаас 

Тема: Доруобуйа диэн тугуй? 

Сыала: Доруобуйа туһунан өйдөбүлү биэрии. Доруобуйа тутулун билиһиннэрии. 

Тэрилэ: күн ойуута, суруктаах карточкалар. 

I. Бэсиэдэ. 

- Киһиэхэ саамай күндү тугуй? (доруобуйа). 

- Доруобуйа туохтан тутулуктааҕый? (Күнү тула суруктаах карточкалар тахсан 

иһэллэр). 

- олорор дьиэ 

- күннээҕи режим 

- хамсаныы 

- эти – сиини эрчийии, доруобуйаны чөллөрүтүү 

- чөл уйулҕа 

- куһаҕан дьаллыктан аккаастаныы 

- сөптөөх аһааһын 

- таҥаһы сөпкө талыы. 

Киһиэхэ саамай күндү доруобуйата буолар. Доруобуйа диэн тугуй? (оҕолор 

эппиэттэрэ) 

Ыалдьыбат буоллуҥ да доруобайгын дуо? (Доруобайбын). Ол гынан баран 

доруобуйа диэн киэҥ өйдөбүллээх. Онно киирэр эт – хаан өттүнэн, өй – санаа өттүнэн 

доруобай буолуу, олорор дьиэҥ, тулалыыр эйгэҥ үчүгэй туруктаах буолуута. 

Билигин биһиги доруобуйа тутулун кытта билсиһиэхпит. 

1) Күннээҕи режим (карточка+ойуу) 

- Хас биирдии киһи кыра эрдэҕиттэн күннээҕи үлэтин, дьарыгын сөпкө аттара 

үөрэниэхтээх. Режими тутуһар оҕо бириэмэтигэр аһыыр, сынньанар, үлэлиир, оонньуур, 

утуйар. Оччоҕо бу оҕо доруобай буолар. Кини сылайбат, организма сөптөөхтүк 

сынньанар, үлэлиир. 



2) Олорор дьиэ (карточка+ойуу) 

- Олорор дьиэ ырааһыттан доруобуйа эмиэ тутулуктаах. Дьиэҕин сууйа – тарыы, 

быыллыы сылдьыахтааххын. Бэрээдэктээх, ыраас, хомуллуулаах дьиэҕэ киһи кута – сүрэ 

тохтуур, сынньанар. Дьиэ салгына ыраас буоларын наадатыгар араас сибэккилэри 

олордуохха сөп. 

     3) Таҥаһы сөпкө талыы (карточка + ойуу) 

Хас биирдии киһи бэйэтигэр сөп, ыраас  таҥаһы таҥна сылдьыахтаах. Күн-дьыл 

уларыйыытыгар сөп түбэһиннэрэн таҥнар киһи доруобай буолар. Сайын сырдык, чараас 

таҥас кэтиллэрэ ордук. Күһүн-саас күн-дьыл уларыйымтыа буолар. Онон сыыстарбат 

наадатыгар төбөҕөтүгэр бэргэһэлээх сылдьыҥ. Атаххыт тоҥмотун, инчэйбэтин курдук 

көрүнэ сылдьыахтааххыт. Кыһын саамай тымныы кэм. Истээх таҥаһы: сону, бэргэһэни, 

үтүлүгү, истээх ыстааны, шарфигы, этэрбэһи эбэтэр хаатыҥканы хайаан да кэтиэхтээххит. 

    4) Аһыыр ас, сөптөөх аһааһын (карточка + ойуу).  

Киһи күҥҥэ түөртэ аһыахтаах: сарсыарда күнүс, түөртүүргэ, киэһэ. Аһыыр аспыт 

араас суол буолуохтаах. Ол курдук эт, балык, сымыыт, үүт, бурдук ас, оҕуруот аһа, 

фрукта, уу наадалар. Аһыыр кэмҥэ ыксаама, кэпсэтимэ, аскытын үчүгэйдик ыстааҥ, 

утуйуоҥ иннинэ аһаама. Аһыаҥ иннинэ илиигин суунаргын умнума. 

    5) Куһаҕан дьаллыктан аккаастаныы (карточка + ойуу).  

- Саамай киһи доруобуйатыгар куһаҕаны оҥорор арыгы уонна табах. 

Табах тардар киһи сөтөллөр, тииһэ, тириитэ саһарар, хараарар, аҕылыыр, сэниэтэ 

суох буолар, түргэнник сылайар. 

Арыгы иһэр киһи майгыта – сигилитэ алдьанар: кыыһырар, ньиэрбинэйдиир, 

охсуһуон сөп. Киһи иһигэр арыгы дьаата киирэн ис органнары ыарытыннарар. 

    6) Чөл уйулҕа (карточка + ойуу).  



- Үөрэ – көтө сылдьар, дьоҥҥо эйэҕэс сыһыаннаах, үчүгэй майгылаах киһи доруобай 

буолар. Куһаҕан майгылаах, куруутун кыыһырар, дьону кытта тапсыбат киһи 

доруобуйатыгар куһаҕаны оҥорор, ыалдьыан сөп. 

7)  Эти – сиини эрчийии, доруобуйаны чөллөрүтүү (карточка +      ойуу). 

- Кыра эрдэҕиттэн хас биирдии киһи спордунан дьарыктаныахтаах. Спортка бастакы 

хардыынан сарсыардааҥы зарядка буолар. Зарядканы кыра да улахан да киһи, саҥа 

саҕалаан эрэр спортсмен, улуу чемпион даҕаны оҥороллор. Кини киһини күүстээх, сымса 

оҥорор. 

Маны таһынан оҕолорго сибиэһэй салгыҥҥа сүүрэр – көтөр, мээчиктиир, 

хайыһардыыр олус туһалаахтар. 

8) Хамсаныы (карточка + ойуу).  

- Уһуннук дьиэҕэ олоруу, компьютерга оонньооһун, телевизор көрүүтэ доруобуйаҕа 

буортулаах. Наар биирдик олордоххо киһи сылайар, төбөтө ыалдьар. Онон киһи элбэхтик 

хамсаныахтаах: үлэлиэхтээх, салгыҥҥа сылдьыахтаах, хамсаныылаах оонньуулары 

оонньуохтаах. 

Түмүк: 

- Доруобуйа тутулун хатылыаҕыҥ (оҕолор таблицанан сирдэтэн эппиэттииллэр).  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Эн саҥа күннээҕи режимин. 

Сыала: үөрэнээччи күннээҕи режимин олохтооһун уонна ону тутуһарга үөрэтии. 

Тэрилэ: режим таблицата, режим бэрээдэгин ойуулара.  

I. Бэсиэдэ. 

- Эһиги бу өс хоһоонун билэҕит дуо? «Эрдэ турбут чыычаах тумсун соттор, хойут 

турбут чыычаах хараҕын хастар». 

Күн устата элбэҕи оҥорор наадаттан: дьиэтээҕи үлэни үөрэтии, оонньооһун, дьиэҕэ 

көмөлөһүү, ааҕыы, сынньаныы – бириэмэни сөпкө аттарыахтааххын. 

Бэрээдэктээх буоларга, үчүгэйдик үөрэнэргэ биһиэхэ режим көмөлөһөр. Режим эн 

хаһан тураргын, аһыыргын үөрэнэргин, оонньуургун уруоккун ааҕаргын, утуйаргын 

барытын ыйан биэрэр. Режими тутуһар оҕо ол иһин үчүгэйдик үөрэнэр, дьонугар 

көмөлөһөр, оонньуур, кинигэ ааҕар, телевизор көрөр. Онно барытыгар бириэмэ булар. 

Аанньа утуйбат, уутун хаммат, уруогун ситэ аахпат, дьонугар көмөлөһөр солото суох. 

Оннук оҕо бэрээдэгэ суох, мөлтөх үөрэнээччи буолар. 

II. Күннээҕи режими оҥоруу. 

7ч. – туруу 

7ч.30мүн – суунуу 

8ч. – аһааһын 

9ч. – 1ч. үөрэнии 

1ч.30мүн – эбиэт 

2ч.30мүн. – 3ч.30мүн. – кружок, эбии дьарык, секция 

3ч.30мүн. – 4ч. – сынньаныы. 

4ч.-5ч. – уруок ааҕыыта. 

5ч. – 7ч. кинигэ ааҕыы, дьиэҕэ көмөлөһүү, телевизор көрүү. 

7ч. – киэһээ аһылык 

8ч. – 9ч. – сынньаныы 

9ч. – утуйааһын 



III. Сүбэ биэрии. 

1. Оҥоһуллуохтаах сорудаххытын субуота күн оҥор. Баскыһыанньа күнү 

толору сынньанарга анааҥ. 

2. Өрөбүл күннэргитигэр наһаа өр утуйумаҥ, күҥҥүт кылгаабыт курдук 

буолуо. 

3. Киэһээ 7ч. иннинэ аһааҥ, утуйуохтаах бириэмэҕитигэр утуйуҥ. 

4. Элбэхтик салгыҥҥа сылдьыҥ, күһүн, саас хайыһарынан эбэтэр сатыы 

дьаарбайыҥ. 

IV. Түмүк  

1) Оонньуу:  - Бэриллибит ойуулары күннээҕи режим бэрээдэгинэн уурталаа. 

2) Үөрэнээччи буолбуппут быһыытынан оҥостубут режиммитин 

тутуһуохтаахпыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Мин үөрэнээччи буоллум. 

Сыала: үөрэнээччи быраабылаларын билиһиннэрии, бэрээдэккэ иитии. 

Тэрилэ: паартаҕа сөпкө олорор үөрэнээччи ойуута. 

I. Бэсиэдэ: 

- Оҕолоор, эһиги билигин көннөрү оҕолор буолбатаххыт. Эһиги үөрэнээччилэргит. 

Хайдах кини тыаһаатын 

Хамсыыр халыҥ аармыйа. 

Остуол үөһэ да турдун 

Оҕолору хомуйтуур  

Бу тугуй? (чуораан) 

Чуораан тыаһаатаҕына биһиги уруокка киирэбит. Учуутал киирдэҕинэ туран эрэ 

дорооболоһобут, олоробут. 

Паартаҕа олороргутугар төбөҕүтүн кыратык төҥкөтөн сискитин көнөтүк туттан 

олоруҥ. 

Паарта кырыытыттан түөскүт  ытыс кэтитин саҕа тэйиччи буолуохтаах. 

Атаххытынан муостаҕа үктэнэн олоруҥ. Сылайдаххытына сынньаныҥ. Икки илиигитин 

сис туттан баран, паарта эбэтэр устуул өйөнөрүгэр тиэрэ түһүҥ. 

Суруйар кэмҥитигэр сискит көнө, тэтэрээккит хаҥас диэки иҥнэри, атаххыт 

муостаҕа тирэнэр. 

Биллэн туран наар биир балаһыанньаҕа уһуннук олордоҕуна киһи сылайар. Ол иһин 

уруок кэмигэр сынньалаҥ мүнүүтэлэрэ баар буолаллар (физкультминутка). 

Үөрэнээччи буоламмыт саҥа форма кэттибит. 

- Формабытын хайдах тутуохтаахпытый? (оҕолор эппиэттэрэ). 

- Ону таһынан төрөппүттэргит тугу атыыластыларый? (оҕолор эппиэттэрэ). 



Үөрэнэр тээбириннэрбитин ыраастык тутуохтаахпыт. Суумка  сүгүллэр буолуохтаах.  

Илиигэ тутуллар суумка илиигитин ууннары тардар, сискитин өҕүлүннэрэр. 

Уруок 35 мүнүүтэ барар. 

 Переменаҕа кэлэр уруокка бэлэмнэнэҕит, туалекка сылдьаҕыт, дежурнай дуосканы 

сотор, кылааһы салгылатар. Көрүдүөргэ бэрээдэктээхтик сылдьыахтааххыт, улаханнык 

хаһытаабакка, сүүрэкэлээбэккэ сынньаныахтааххыт. 

II. Түмүк. 

Үөрэнээччи буолан эһиги эбээһинэскит элбээтэ. Ол аата оскуолаҕа сылдьар 

быраабылалары тутуһуохтааххыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Тиискин харыстаа. 

Сыала: тиис туһунан өйдөбүлү биэрии, тиискэ харыстабыллаах сыһыаны иитии. 

Тэрилэ: тиис ойуута, таблица. 

I.Таабырыннар. 

- Ампаар иһигэр 32 курупааскы сытар үһү. 

- Хаһааҕа маҥан убаһалар хааллан тураллар үһү. 

- Алаас иһигэр маҥан таҥастаах дьон үҥкүүлүү сылдьаллар. 

II.Бэсиэдэ. 

1) Тиис аһыырга, аһы илдьиритэргэ туһалаах. Кини үс көрүҥҥэ арахсар. 

Хаптаҕай тиистэр аһы хампы ыстыыллар, аһыылар үлтүрүтэллэр, улахан төрүт 

тиистэр – малярдар мэлийэллэр, илдьиритэллэр. 

Бастаан киһиэхэ тииһиир тиистэр үүннэллэр. Оҕо 5-6 саастааҕар тиис түһэн барар, 

ол оннугар олохтоох тиистэр үүнэллэр. Улахан киһиэхэ 32 тиистээх. 

Тиис ойуута: Тиис халыҥ, кытаанах бүрүөһүнүнэн (эмалынан) бүрүллэр. 

Эмаль тымныыттан, итииттэн, охсууттан харыстыыр. Эмаль анныгар бөҕө - таҕа 

бүрүөһүн – дентин баар. Ньиэрбэлэринэн, хаан тымырдарынан иҥэмтэлээх веществолар 

дента килиэккэлэригэр киирэллэр. Ол иһин кини бүрүөһүнэ испиэскэлээх састаабынан 

саҥардыллан иһэр. Тиис иһигэр сымнаҕас пульпа диэн баар. Онно ыарыыны билэр 

ньиэрбэлэр бааллар. 

Төһө да кытаанахтарын иһин, тиистэр алдьаналлар. 

Бастаан эмаль хайыттар. Аһаабыт кэнниттэн тиистэр быыстарыгар уонна 

хайыттаҕастарыгар ас тобоҕо хаалар. Ас тобоҕо микробтар дьайыыларыттан сытыйар, 

тиистэр алдьаналлар уонна ыалдьан бараллар. Ол күөмэй, сүрэх, куртах, бүөр 

ыалдьалларыгар тиэрдиэн сөп. Тииһи күн аайы сөпкө ыраастыы, көрө сылдьыахха наада. 

Аһаан баран айаххытын оргуйбут уунан сайҕаныахтааххыт. Сарсыарда уонна киэһэ 

зубной пасталаах суокканан суунуохтааххыт. 

2) Туһалаах сүбэлэр. 

 Аскын элбэхтик ыстаан сиэ. 



 Кытаанаҕы тиискинэн алдьата сатаама. 

 Тииһиҥ алдьаннаҕына эрдэттэн эмтэн. 

 В, С битэмииннээх астары сии сырыт. 

 Аһары итиини, аһары тымныыны сиэмэ, иһимэ. 

 Тиис суунар щеткаҕын сылга 4 уларыт. 

 Сылга иккиттэн итэҕэһэ суох тиискин бырааска бэрэбиэркэлэт. 

III.Түмүк. 

«Чэгиэн тиис – доруобуйа доҕоро» - диэн тоҕо этэллэрий? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Доруобуйа уонна эмоциялар. 

Сыала: эмоциялар араастарын билии, кинилэр доруобуйаҕа дьайыыларын 

билиһиннэрии. 

Тэрилэ: киһи ойуута 

I. Бэсиэдэ. 

- Киһи туохтан,  тоҕо ыалдьарый? (оҕолор эппиэттэрэ) 

- Саамай сөп. Ону таһынан киһи ыалдьыан сөп эбит: наһаа санаарҕааһынтан, аһара 

сылайыыттан, куһаҕан настарайыанньаттан. Тоҕо? 

(Киһи ойуута). Эһиги билэргит буолуо, киһиэхэ төбө уонна сис мэйиитэ баарын. 

Онтон киһи этигэр барытыгар ньиэрбэлэр бааллар. Сорох ньиэрбэлэр органнартан, 

быччыҥнартан, тирииттэн сигнал биэрэллэр. Атыттар мэйииттэн органнарга бирикээс 

тиэрдэллэр. Мэйии уонна ньиэрбэлэр нервнай систиэмэни үөскэтэллэр. 

Мэйии олус сылайдыҕына киһи төбөтө ыалдьар, кыыһырымтаҕай буолар, аппетита 

сүтэр, аанньа утуйбат буолар. Бу барыта ыарыыга тиэрдэр. 

Маннык буолбат наадаттан тугу гыныахха сөбүй? 

Ньиэрбинэй систиэмэни сынньатаҕыт. Хайдах? Өй үлэтиттэн хамсаныылаах үлэҕэ 

көһөҕүт. Холобур, эһиги өр баҕайы ыарахан задача суоттуугут, хайдах да сатаан 

суоттаабатыгыт. Хайдах буолуохха? Кинигэни сабыҥ, сынньана түһүҥ. Үчүгэй 

настарайыанньалаах хас даҕаны хамсаныыны оҥорун, онтон салгыы задачаҕытын 

суоттааҥ. Бу сынньалаҥ эһиэхэ сэргэхсийиини уонна үчүгэй эмоцияны биэрдэ. 

Эмоция диэн тугуй? Хайдах эмоция баар буоларый? Киһи санаарҕааһына, 

долгуйуута тулалыыр эйгэттэн тутулуктаах эбит. Куттаныы, кыыһырыы, үөрүү, сөҕүү, 

хомойуу, санаарҕааһын – бу барыта эмоция. 

Эмоция үчүгэй уонна куһаҕан буолар. Оскуолаҕа үчүгэй сыананы ыллаххына, 

дьиэҕин хомуйдаххына эйигин дьоннорун хайгыыллар. Оччоҕо эйиэхэ бэйэҕэр уонна 



төрөппүттэргэ үчүгэй эмоция үөскээтэ. Интэриэһинэй кинигэни аахтаххына, ыарахан 

задачаны таһаардаххына – бу эмиэ үчүгэй эмоцияны үөскэтэр. 

Өскөтүн тула өттүн эйигин үөрдэр буоллаҕына, эн мичээрдиигин, ол 

настарайыанньаҥ эйигин тулалыыр дьоҥҥо бэриллэр. 

Ону таһынан куһаҕан эмоциялар бааллар уонна эмиэ дьоҥҥо бэриллэллэр. Куһаҕан 

эмоциялар нервнэй систиэмэни буортулууллар. 

Сороҕор эһиги солуута суохтан кыыһыраҕыт, этиһэҕит, бэйэ – бэйэҕитигэр куһаҕан 

тылы этэҕит, ол кэнниттэн ити настарайыанньаҕыт атын дьоҥҥо бэриллэр. Тугу 

гыныахха? Бэйэҥ эмоцияҕын сатаан салайарга үөрэниэхтээххин. 

Кэпсэтэр киһигин болҕойон истиэхтээххин, холкутук эппиэттиэхтээххин. Охсуһан 

буолбакка тылгынан быһаарсыахтааххын. 

Табаарыһын ыарахан кэмигэр киниэхэ бэйэҥ болҕомтоҕунан, кыһамньыгынан 

настарайыанньатын өрө көтөх. Оччоҕо эйиэхэ бэйэҕэр үчүгэй буолар. 

Үөрэххэ, спортка ситиһиилэр, дьиэҕэ көмөҥ, үтүө сыһыаныҥ бу барыта эн 

доруобуйаҥ тупсарыгар, олоххор ситиһиилэнэргэр көмөлөһөр. 

II. Бэйэ – бэйэҕэ сыһыан быраабылалара. 

1. Атын киһи малын ыйытыыта суох ылыма. 

2. Кими эмэ хомоттоххуна, бырастыы гыннар. 

3. Хомойбуккун уһуннук илдьэ сылдьыма. 

4. Оонньууга ыҥырдахтарына киир, бэйэҥ тылланарын эмиэ үчүгэй. 

5. Чиэһинэйдик оонньооҥ. 

6. Хобулаама. 

7. Куруубайдаама. 

8. Ситиһиилэннэххинэ онон киһиргээмэ.  

III. Түмүк. 

- Киһиэхэ ханнык эмоциялар баһыйыахтаахтарый? 

- Ханнык эмоциялар киһини ыарыыга тиэрдэллэрий? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Үчүгэйдик утуйуу киһи доруобуйатыгар туһата. 

Сыала: 1. Утуйуу туһатын туһунан өйдөбүл биэрии. 

             2. Утуйууга бэлэмнэнии быраабылаларын кытта билиһиннэрии 

Тэрилэ: утуйа уонна утуйбакка сытар киһи ойуута. 

Хаамыыта 

1. Таабырын таайыыта 

 Сир үрдүгэр минньигэстэн минньигэс баар үһү (Утуйуу) 

 Утуйбакка сырыттахпытына биһиги хайдах буолуохпутуй? 

 Биир сууккаҕа оҕо хас чаас утуйуохтааҕый? (9-10) 

 Ким элбэхтик утуйуохтааҕый? Оҕо дуу, улахан киһи дуу? 

2. Учуутал бэсиэдэтэ 

Утуйуу – бу сынньалаҥ. Утуйа сыттахха киһи организма, өйө - санаата толору 

сынньанар. Үчүгэйдик сынньанан утуйан турбут киһи настарайыанньалаах, үчүгэйдик 

таһаарыылаахтык үлэлиир, үөрэнэр. 

Үчүгэйдик утуйбатахха киһи төбөтө, мэйиитэ ордук охсууну ылар. Ол түмүгэр 

толкуйдуур, үлэлиир дьоҕура мөлтүүр. 

Ол иһин улахан дьон – 6-8ч, улахан оҕолор – 8-10ч, кыра оҕолор – 10-12ч 

утуйуохтаахтар. 

3. Хартыынанан үлэ. 

I. Бу киһи сыппыт да утуйан хаалбыт. 

II. Онтон бу киһи утуйа сатыыр да олох сатаан утуйбат эбит. 

4. Туһалаах сүбэлэр. 

1) Куруутун биир бириэмэҕэ утуйа үөрэн. 

2) Утуйуон иннинэ элбэђи аһаама. 

3) Хамсаныылаах, сүүрүүлээх – көтүүлээх оонньуулары оонньоомо. Мээнэ күлүмэ. 

4) Телевизорга кутталлаах киинэлэри көрүмэ, улахан музыканы истимэ. 

5. Түмүк: доруобай буолуу биир төрүөтүнэн үчүгэйдик утуйуу буолар.  

 

 

 

 



 

Тема: Табах, арыгы буортута. 

Сыала: табах, арыгы буортутун өйдөтүү, чөл олоххо иитии. 

Тэрилэ: табах, арыгы ойуута. 

Хаамыыта. 

I. Бэсиэдэ. 

- Киһи доруобуйатыгар буортулаах куһаҕан дьаллыктары ааттаталааң. (табах, 

арыгы). 

Тоҕо буортулаах диибитий? 

- Табахтыыр киһи тыынарыгар табах дьаатын тыынар органыгар киллэрэр. Табахха 

бааллар эбит маннык дьааттар: аммиак, ртуть, ацетон, свинец, никотин. 

Табах тардар киһи табахтаабат киһитээҕэр түргэнник куһаҕан ыарыыларга  ылларар. 

Холобур: сөтөл ыарыыта, күүстээх төбө ыарыыта, быар. (Никотин биир хааппылатыттан  

улахан ат өлүөн сөп эбит). 

Кыра оҕо 1-2 табаҕы тартаҕына сүрэҕэ тохтоон өлүөн сөп. Онтон сорох улахан дьон 

элбэх табаҕы тардар да үчүгэйдик сылдьар курдуктар. Ол эрээри бу дьон организмнара 

табахха ылларбыт. Табахтаабатахтарына табыллыбаттар. Ньиэрбинэйдииллэр, күөмэйдэрэ 

кычыгыланар, сөтөллөллөр. 

- Онтон дьон тоҕо арыгыны иһэллэрий? (Оҕолор эппиэттэрэ). 

Арыгы испит киһини ылан көрүөҕүҥ. Кини хайдаҕый? Байааттаҥнаан хаамар, мээнэ 

элбэҕи саҥарар, саҥата чуолкайа суох. Айдааны тардар, охсуһуон сөп, охтон баран 

турбат. Тоҕо маннык буолла? 

Тођо диэтэххэ арыгыга  киһи мэйиитин үлэтин кэһэр дьаат баар эбит. Ол иһин арыгы 

испит киһи саҥарбыт саҥатын, оҥорбут быһыытын олох өйдөөбөт. Маннык түбэлтэҕэ 

дьону өлөрүөн, бэйэтэ оһолго түбэһэн өлүөн сөп. Дьон арыгыга эмиэ ыллараллар. 

Арыгыны испэт буолаллара кинилэргэ ыарахан. 

Табах тардар эбэтэр арыгы иһэр дьон эмтэннэхтэринэ эрэ үтүөрэллэр, ол гынан баран 

бу олус ыарахан. Ол инниттэн кыра эрдэхтэн бу куһаҕан дьаллыктары туттубат ордук. 

II. Түмүк. 



Бүгүн тугу биллигит? 

Чөл олоҕу тутуһар наадаттан арыгыны уонна табаҕы утарыахтаахпыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Киһи «үлэлиир инструмена» 

Сыала:  

1. Киһи илиитин, кини суолтатын, кыаҕын туһунан билиини кэҥэтии. 

2. Оҕо толкуйдуур, айар-тутар дьоҕурун сайыннарыы. 

3. Оҕону бэйэтин доруобуйатын көрүнэр, харыстыыр буоларга иитии. 

Тэрилэ: ойуулар, суруктаах балаһалар, оҥоһуктар, араас материаллар, туттар 

тэриллэр. 

 

Хаамыыта: 

1. Киирии. 

Таабырын таайсыыта: икки оҕо күн тура-тура, бэйэ-бэйэлэрин сууйсан тахсаллар 

үһү. 

- Бүгүн биһиги илии туһунан кэпсэтиэхпит, элбэҕи билиэхпит.  

2. Сүрүн чааһа. 

1) Илии киһиэхэ суолтатын быһаарсыы . 

- Илиибитин кэннибитигэр илтибит уонна остуолга баар предметтэртэн  ыламмыт 

ооньообутунан, тугу эрэ оҥорбутунан барыахпыт дуо? 

- Илиитэ суох киһи тугу гымматый? (оҕолор эппиэттэрэ). 

- Илиибит хайдах эбитий? (Үлэһит)Карточка 

2) Илии киһи доруобуйатыгар. 

- Бары илиибитин көрүннүбүт эрэ. Бүгүҥҥү уруокпут ыалдьыта Быраас илии тугун 

бэрэбиэркэлиэҕэй? (Ырааһын). 

- Хайаатахпытына илиибит ыраас буоларый? 

- Тоҕо илиибит куруутун ыраас буолуохтааҕый? (кирдээх илиигэ элбэх микроптар 

бааллар. Ону сууммакка эрэ аһаатахпытына испитигэр киирэн киһи ыалдьыан сөп.) 

- Быраас илиибит куруутун хайдах буолуохтааҕый диирий? (ыраас). 

- Тоҕо ыраас буолуохтааҕый? (доруобай буолаары). 



3) Илиини массажтааһын. 

- Илиибитин өссө хайаатахпытына доруобай буолуохпутуй? (массажтаатахпытына). 

- Хайдах массажтыахха сөбүй? (Оҕолор көрдөрөллөр). 

- Онтон уруучуканы дуу, харандааһы дуу туттар буоллахпытына хайдах 

массажтыахха сөбүй? (Оҕолор көрдөрөллөр). 

- Биһиэхэ азияттан кимнээх тиийэн кэллилэр? (Кытайдар).Карточка 

- Кинилэр туох туһунан биһиэхэ кэпсиэхтэрэ дии саныыгыт? (Массаж). 

- Кинилэр Су-джок диэн үөрэхтэрэ биһиэхэ тиийэн кэллэ. Бу үөрэх киһи илиитин 

маннык көрөр эбит. (ойуу). 

- Илиибит туохха майгынныырый? (кыракый дьоннорго). 

- Төбөбүт ыарыйдаҕына хайдах массажтаныахпытый? Көхсүбүт көһүйдэҕинэ? 

- Массаж х-айыыр суолталааҕый? (Эмтиир). 

4) Хиромантия.  

- Ханнык дойдуга тиийдибитий? (Индия).Ойуу 

- Индия илиини кытта туох сибээстээҕий? 

- Дьон былыр-былыргыттан илиилэригэр баар сурааһыннар көмөлөрүнэн 

олохторугар туох буолуохтааҕын билэллэрэ. 

Индияҕа пещераҕа баар храмҥа былыыр-былыр үлэһиттэр биир дьикти кинигэни  

харыстаан илдьэ сылдьыбыттар. Бу кинигэ страницалара өлбүт дьон ытыстарын 

тириититтэн оҥоһуллубут эбиттэр. Онно бу киһи ытыһын сурааһына тугу кэпсиирэ уонна 

кини олоҕун туһунан суруллубут. Кинилэр төһө сөп түбэспиттэрэ көстөн кэлэр эбит. Бу 

кинигэ «хиромантия» индияттан төрүттээҕин туоһулуур. «Хир» - рука, «Мантия» - 

гадание – гадание по руке. 

Хиромантия өссө тугу үөрэтэрий? (тарбахтары). 

- Уһуктаах тарбахтаах дьон үксүгэр артыыс, художник, таҥараны итэҕэйээччи, айар 

дьоҕурдаах дьон буолаллар эбит. Түөрт муннуктаах тарбахтаах дьон учуонай, политик, 

чинчийээччи буолаллар. Бэллэҕэр тарбахтаах дьон ыарахан проблемалары быһаарар 

суоллары булар, кимтэн да, туохтан да тутулуга суох киһи буолар.  



- Дьэ, эрэ онтон улахан уонна кытаанах илии хайдах дьоннор илиилэрэ буолуой? 

(үлэһит). 

- Биһиги илиибит эмиэ сүрдээх үлэһит эбит. Билигин хаппыыста тууһуохпут. 

(сынньалаҥ. «Мы капусту рубим»). 

- Хиромантия Илии тугу гынарын үөрэтэр эбитий? (киһи олоҕун кэпсиир). 

5) Көмөлөһөөччү.  

- Илиибит  өссө биир дьикти дьоҕурдаах. (оонньуу «Миигин таай»). 

- Илиибит предметтэри таайарбытыгар хайаатай? (көмөлөстө).Карточка 

- Илии бу дьоҕура кимнээххэ көмөлөһөрө буолуой? (хараҕа суох дьоҥҥо). 

- Хараҕа суох дьон оннооҕор илиилэрин көмөтүнэн ааҕаллар эбит. Магнитафоҥҥа, 

радиоҕа илиилэрин таҕайан музыканы истэллэр.  

- Көмөлөһөөччү буолан илиибит тугу гынар эбитий? (Таайар, истэр, ааҕар). 

- Мин билигин эһиэхэ Роза Кулешова туһунан кэпсиэхпин баҕарабын. (учуутал 

кэпсээнэ). 

6) Дактилоскопия. 

- Милиционер тоҕо биһиэхэ кэллэ? Илии туһунан тугу кэпсиэн баҕарара буолуой? 

(Илии тарбахтарын суола буруйу оҥорбут дьону буларга көмөлөһөр). 

- Ону дактилоскопия дииллэр. Бу греческэй тыллар. «Дактилос» - палец,, «Скопео» - 

смотрю.  

- Милиционер буруйдаах дьон тарбахтарын суолун аҕалбыт. Тарбахтар ойуулара 

майгыннаһаллар дуо? 

- илиибит милиционерга туохха көмөлөһөр эбитий? (буруйдаахтары буларга). 

7) Көмүс илии, уран тарбах.  

- Чороон тоҕо кэллэ? (чороону Илии оҥорор). 

- Былыр да билигин да сахалар уус дьону хайдах илиилээх дьон дииллэрий? (Көмүс 

илиилээх, уран тарбахтаах). 



- Толкуйдаан көрүөххэйин эрэ. Кинилэр оҥорон таһаарбыт дьикти, кэрэ 

оҥоһуктарын аҥардас илиилэрин эрэ көмөтүнэн оҥороллор дуо? (маҥнай толкуйдууллар, 

хайдах оҥороллорун былаанныыллар). 

- Ол иһин кинилэри „мындыр дьоннор“ дииллэр. 

( Быыстапка.) 

- Көмүс илиилээх, уран тарбахтаах уус илиитэ тугу гынарый? (тутар, оҥорор, айар). 

8) Кэрэни айыы.  

3. Түмүк. 

- Илиибит хайдах эбитий?  

-Үлэһит 

Доруобуйа төрүтэ 

Эмтиир 

Киһи олоҕун кэпсиир 

Таайар, истэр, ааҕар 

Көмөлөһөр 

Буруйдаахтары булар 

Тутар, оҥорор, айар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Оҕуруот астара, фрукталар туһалара. 

Сыала: киһи доруобуйатыгар туһалаах битэмииннэр оҕуруот аһыгар, фрукталарга 

баалларын биллэрии. 

Тэрилэ: икки оҕо ойуута, оҕуруот астара, фрукталар ойуулара, карточкалар. 

I. Бэсиэдэ 

1) – Минньигэс хомпуоту туохтан оҥороллоруй? 

- Туһалаах борщу туохтан буһаралларый? 

2) Оонньуу  «Оҕуруот аһынан аат бэрсэбит». (Эн моркуопкун, эн оҕурсугун…) 

3) Икки оҕо ойуута (ырыган – төрөлкөй). 

- Туох атыннаахтарый? (доруобай, ыарыһах) 

Тоҕо бу оҕо ыарыһах көрүҥнээҕий? (битэмиинэ тиийбэтэх). 

- Ону хантан ыларый? Битэмиин ханна баарый? (оҕуруот астарыгар, фрукталарга). 

Яблоко, банан, апельсин, мандарин, груша – бу фрукталарга А, В, С, Д, Е, 

битэмииннэр бааллар. 

- Оҕуруот астара: моркуоп, хаппыыста, помидор, сүбүөкүлэ, укроп, перец, 

хортуопуй, оҕурсу. 

А – битэмиин баар эбит элбэхтик – моркуопка, помидорга, биэрэскэ, мандариҥҥа, 

апельсиҥҥа, хаппыыстаҕа, дыняҕа, тыкваҕа, салаакка. Бу битэмиин уҥуох улаатыытыгар 

туһалыыр. Кини тиийбэт буоллаҕына киһи ыарыыга бэринимтиэ буолар, тириитэ хатарар, 

баттахтара түһүөн сөп, харахтара ыалдьар. 

В1, В2,В3,В6,В9 диэн битэмииннэр бааллар. В1 элбэх баар горохха, В2 – сибиэһэй 

оҕуруот астарыгар, В3 – хортуопуйга, моркуопка, В9 – хапппыыстаҕа, хортуопуйга, 

укропка, петрушкаҕа, лимоҥҥа, яблокаҕа баар. 

С битэмиин баар эбит мандариҥҥа, помидорга, эриэппэҕэ, хортуопуйга, яблокаҕа, 

лимоҥҥа, апельсиҥҥа. 



Киһиэхэ В битэмиинэ тиийбэт буоллаҕына кини аҕылыыр, сүрэҕэ ыалдьар, сүһүөҕэ 

бакырыйар. В битэмиин ас буһарар органнарга эмиэ туһалаах. 

Саас киһи организмыгар С битэмиин аҕыйаатаҕына тиис миилэтэ тырыта баран, 

хаан тахсыан сөп. С – аскорбиновай кислота тиийбэт буоллаҕына организм ыарыыны 

утары  охсуһуута мөлтүүр. Онон эһиги күн аайы оҕуруот аһын уонна фруктаны сииргит 

наадалаах. Ордук элбэх битэмиин бу астар хахтарыгар баар. Онон оргуйбут сылаас уунан 

кичэйэн сууйан сиэхтээххит. Оҕуруот астара уонна фрукталар өр сыттахтарына 

битэмииннэрэ сүтэллэр. Онон сибиэһэйи сиир ордук. 

II. Түмүк: 

Ханнык битэмииннэр баалларый? 

Ону хантан ылабытый? 

Күн аайы оҕуруот аһын, фруктаны кыайан сиэбэппит. Ол оннугар балыыһаттан 

битэмииннэри ылан сиэниллиэхтээх.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II кылаас 

Тема: Доруобай буоларга үөрэнэбит. 

Сыала: киһи туохтан ыалдьыан сөбүн быһаарыы. Бэйэ доруобуйатын көрүнэргэ үөрэтии. 

Тэрилэ: плакат, уруһуйдар, карточкалар. 

Хаамыыта:  

I. Дуоскаҕа плакат «Доруобуйабын харыстыам – бэйэбэр көмөлөһүөм!». бары 

ааҕабыт. –Бүгүн туох туһунан кэпсэтэбит? 

II. Бэсиэдэ. 

1. Биир остуоруйа дойдутугар дыбарыас баар эбит. Онно үс уоллаах ыраахтааҕы 

олорбут. Ыраахтааҕы уолаттарын олус таптыыр эбит. Уолаттара эйэҕэс майгылаах, 

истигэн, үлэһит эбиттэр. Арай куһаҕана диэн бу уолаттар сотору-сотору ыалдьаллар эбит. 

Ыраахтааҕы муударай дьоннорун ыҥыран ылан ыйыппыт: Дьоннор тоҕо ыалдьалларый? 

Кинилэр уһуннук, дьоллоохтук олороллорун туһугар тугу гыныахха нааданый? Биир 

кырдьаҕас муударай киһи эппит: «Киһи доруобуйата кини хайдах олоҕу тутуһарыттан, 

ыарахан кэмҥэ бэйэтигэр уонна дьоҥҥо хайдах көмөлөһөрүттэн тутулуктаах!». Онуоха 

ыраахтааҕы уолаттарын доруобуйатын тупсарарга маннык уураахтары ылыммыт:  

- Сарсыарда аайы уолаттар сибиэһэй салгыҥҥа сүүрэллэригэр. 

- Тымныы уунан эттэрин-сииннэрин чэбдигирдэллэригэр. 

- Аһылыктарыгар битэмииннээх, сибиэһэй астары киллэрэргэ. 

- Хосторун иһин салгылаталларыгар. 

- Үлэни уонна сынньалаҥы дьүөрэлииргэ. 

2. А.К. Лаптев «Тайна пирамиды здоровья» диэн кинигэтигэр ыарыы биричиинэлэрин 

туһунан суруйбут. Онно кыыллар уонна үүнээйилэр дьон ыарыытын туһунан кэпсэтэллэр. 

Холобур, роза сибэкки маннык саныыр: дьоннор сатаан үөрбэттэриттэн ыалдьаллар. 

Үөрүү диэн үрдүкү муударас, киниттэн ыарыылар куттаналлар. Ол аата санаата түспэт, 

үөрэр киһи ыарыыга кыайтарбат. Онтон пальма санаатыгар дьоннор бэйэ-бэйэлэригэр 

хаҕыс сыһыаннарыттан, айылҕаны алдьаталларыттан ыалдьаллар. Тигр этэр: «Дьоннор 

бэйэлэрэ бэйэлэрин эрэммэттэр. Ол иһин иһин ыарыыга утарыласпаттар». Дьиикэй куоска 

санаатыгар дьоннор ыраастык туттууну быраабылатын тутуспаттар, кирдээх ыһыллаҕас 



буолаллар. Ол доруобуйаларыгар буортулуур. Кабан этэр: «Дьоннор сыыһа аһыыллар. 

Сороҕор кинилэр аһары элбэҕи аһыыллар. Бу эмиэ ыарыыга тиэрдиэн сөп». (Роза, пальма, 

тигр, дьиикэй куоска, кабан ойуулара бииртэн биир ыйанан иһэллэр). 

- Ол аата биһиги доруобуйабыт туохтан мөлтүүр эбитий? (Оҕолор истибиттэриттэн 

этэллэр. Учуутал дуоскаҕа суруйар.) 

1. Сатаан үөрбэттэн. 

2. Бэйэни эрэммэттэн. 

3. Тулалыыр эйгэҕэхаҕыстык сыһыаннаһыыттан. 

4. Кирдээхтик туттууттан. 

5. Сыыһа аһааһынтан. 

III. Биһиги билигин тыынарга эрчиллиилэри үөрэтиэхпит:   

А) Тыынарга:  

- «Тымныы тыал». Муннубутунан салгыны ылабыт, айахпытынан сөрүүн салгыны 

таһаарабыт. Уоспутун трубка курдук туттабыт. (икки төгүл). 

- «Сылаас тыал». Муннубутунан салгыны ылабыт, айахпытынан сылаас салгыны 

таһаарабыт. (икки төгүл). 

- «Сибэккини сыттыыбыт». Үстэ субуруччу кылгас-кылгастык салгыны ылабыт. 

Айахпытынан аргыый аҕай таһаарабыт. (түөрт төгүл). 

Б) Ритмическэй гимнастика. 

- Туран эрэ түөрт төгүл уҥа, түөрт төгүл хаҥас диэки эргийии. 

- 1-4 ытыспытын таһына-таһына хаамабыт. 5-8  - таах хаамыы. 

- «Улаатабыт». Атахпыт төбөтүгэр, илиибитин үөһээ уунан баран хаамабыт. 

IV. Түмүк: Күүстээх, ыалдьыбат, доруобай буоларга бүгүн истибиккитин, билбиккитин 

олоххутугар туттуҥ, бэйэҕитигэр эрэллээх буолуҥ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Күн-дьыл уларыйыытынан көрөн сөптөөхтүк таҥныы. 

 Сыала: таҥнар таҥас доруобуйаҕа суолтатын өйдөтүү. Сөптөөхтүк таҥнарга үөрэтии. 

Тэрилэ: кумааҕы куукула, куукула таҥастара. 

I. Бэсиэдэ. 

1) Дуоскаҕа куукула уонна таҥастара ыйаналлар. 

- Бүгүн бу куукулаҕа тугу кэтэрдэбитий? (оҕолор тахсан кэтэрдэллэр). 

- Тоҕо маннык таҥыннардыбытый?  

- Бүгүн биһиги таҥнар таҥаспытын туһунан кэпсэтиэхпит. 

Таҥас киһи этин сөптөөх температураҕа тутар. Онон күн-дьыл уларыйыытыттан көрөн 

таҥаһы сөпкө талан таҥныахтаахпыт. 

2) Куйаас күн сырдык уонна чараас, боростуой материалтан тигиллибит таҥаһы 

кэтиллиэхтээх. Сырдык өҥ күн уотун тэйитэр, хараҥа өҥ күн уотун иҥэрэр. Солко таҥас 

киһини итииргэтэр, эккин-хааҥҥын тыыннарбат. Төбөҥ оройун күн уотуттан харыстаан 

сэлээппэ, былаат, бэргэһэ кэтиллиэхтээх. 

3) Күһүҥҥү ардахтаах, тыаллаах, тымныы күн бэргэһэ, куртка, уу саппыкы 

кэтиллиэхтээх. Куртка, бэргэһэ ууну өтүтүө суохтаахтар. Атах кураанах, сылаас буоларын 

инниттэн саппыкыны халыҥ наскылаан кээнчэлээн кэтиллиэхтээх. Ардахтаах күн зонтигы 

тутар ордук. 

4) Кыһыҥҥы дьыбардаах тымныы күн, сылаастык таҥныллыахтаах. Бэргэһэ 

сыҥаахтаах быалаах буолуохтаах. Халыҥ үтүлүк, истээх ыстаан, хаатыҥка эбэтэр этэрбэс 

кэтэбит. Сирэйбитин тымныыттан харыстаан шарфигынан саба баанабыт. 

5) Сааскы күн баайыы чараас бэргэһэ, перчатка, сапожка, куртка эбэтэр сон кэтэбит. 

Сааскы күн уларыйымтыа онон таҥаскар болҕомтоҕун уур. Суолга халтараан буоларынан 

кэтэр атаххыт таҥаһа халтархайа суох буолара ордук. 

6) Практическай үлэ: 



Оҕолору 4 бөлөххө араарабыт уонна уруһуйдуурга сорудах биэрэбит.   

1 бөлөх – Куйаас күҥҥэ киһи хайдах таҥныахтааҕый? 

2 бөлөх- Күһүҥҥү тыаллаах, ардахтаах күҥҥэ. 

3 бөлөх- Кыһыҥҥы тымныы күҥҥэ. 

4 бөлөх- Сааскы күҥҥэ. 

7) Түмүк : 

- Таҥнар таҥас киһиэхэ сылааһы эрэ биэрэр буолбатах. Кини киһи тириитин тас 

эйгэттэн, киртэн, эчэйииттэн эмиэ харыстыыр. Үлэлииргэ дьон перчатка кэтэрин бары 

билэбит. Спортсменнар тобуктарын харыстаан наколенник кэтэллэр. Мотоциклист 

төбөтүн харыстаан шлем кэтэр. 

- Оҕолоор, сөптөөхтүк таҥныы киһи доруобуйатыгар олус улахан суолталаах. 

 

Тема: Туһалаах аһылык. 

Сыала: оҕону сөпкө, туһалааҕы аһыырга үөрэтии, кини доруобай буоларыгар аһылык 

суолталааҕын өйдүү улаатарыгар иитии. 

Тэрилэ: туһалаах сүбэлэр, витаминнаах астар уруһуйдара, таблицалар. 

1. Бэсиэдэ. 

Киһи бэйэтигэр тиийбэти, аҕыйаҕы, витамина суоҕу аһыыр буоллаҕына, кини 

доруобуйата айгырыыр, үлэлиир, үөрэнэр дьоҕура мөлтүүр. 

Онтон оҕо төһөнү уонна хайдах аһыырыттан кини уҥуоҕунан улаатыыта, кини төһө 

эрчимнээх, доруобай, чэбдик буолара тутулуктаах. 

Күҥҥэ төһөнү аһыахха сөбүй? Киһи күҥҥэ төһө энергияны (күүһү) 

ороскуоттууруттан кини аһылыгын арааһа, көрүҥэ, элбэҕэ, аҕыйаҕа тутулуктанар. 

Өскөтүн оҕону уонна оҕонньору тэҥнээн көрөр эбит буоллахха, кинилэр саастара, 

уһуннара, ыйааһыннара тэҥэ суох эрээри аһылыктарын маассата тэҥ буолуон сөп 



эбит. Оҕонньор аҕыйаҕы хамсанар, бытааннык тутта - хапта сылдьарын иһин 

энергията кыра буолар, онон оҕо ороскуоттуур эрэ энергиятын саҕаны туттар. 

Доруобай аһылык диэн өйдөбүл баар. Биһи күннээҕи аһылыкпыт көрүҥүн арааһа, 

белоктартан, углеводтартан, сыаттан, клетчаткаттан, витаминнартан, минеральнай 

туустартан туран. 

Хааһы, оҕуруот астара клетчаткалаахтар. Ас буһарар органынан ас чэпчэкитик 

барарыгар клетчатка көмөлөһөр. Минеральнай туус – кальций. Кини киһи 

улаатарыгар, тиис, уҥуох доруобай буоларыгар туһалыыр. Үүккэ элбэх кальций 

баар. Кини уунан, арыы белогунан, витаминынан баай. 

Фрукталар С витаминнаахтар. С витамин киһи ыалдьыбатыгар, үтүөрэригэр 

көмөлөһөр. Сыа (жир) сыырга, арыыга, үүккэ баар. Кини туһалаах витаминнарынан 

баай. Элбэх сыалаах аһы сиир куһаҕан. 

Биһиги куруук сиир эппит элбэх белоктаах. Белок күүс киллэрэр. Эт – хаан 

клеткаларын тутар, улаатарга, доруобай буоларга туһалыыр. 

Углеводтар килиэпкэ, макароҥҥа баааллар. Кинилэр киһи күннээҕи олоҕор 

наадалаах энергияны биэрэллэр. (Таблицаны, ойуулары көрдөрүү). 

Ас барыта туһаны аҕалбат эбит. Сорох астары биһиги сөбүгэр көрөн аһыахтаахпыт. 

Ол курдук, минньигэһи (шоколад, сахар), олус аһыыны (чипсы, кетчуп, чили), 

газтаах уулары, сыалааҕы, арыылааҕы (крем, ыһаарыламмыт астар). Кинилэр биһиги 

доруобуйабытыгар буортуну оҥороллор онон сөбүгэр көрөн аһаныллыахтаах. 

2. Түмүк. 

Туһалаах сүбэлэр: 

- аһыаҥ иннинэ илиигин суун. 

- ыксаабакка үчүгэйдик ыстаан аһаа. 

- аһары итиини, тымныыны сиэмэ. 

- элбэҕи аһаама. 

Бука бары сөпкө аһааҥ, доруобай буолуҥ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема: Инфекционнай ыарыылар уонна кинилэри сэрэтии. 

Сыала:  

-Инфекционнай ыарыы араастарын билиһиннэрии. 

-Инфекционнай ыарыылартан харыстанарга үөрэтии. 

      Тэрилэ: ойуу, карточкалар. 

1. Инфекционнай ыарыылар диэн микробтар тарђатар ыарыылара. /Ойууну 

көрдөрүү/. 

Бу дьон саамай элбэхтик ыалдьар ыарыылара. Микробтар ханна бађарар бааллар: 

салгыңңа, предметтэргэ, киһи тириитигэр, ууга, хамсыыр – харамайдарга. 

Инфекционнай ыарыыны көбүтэр микробтар киһи организмыгар киирдэхтэринэн 

ыарыы сађаланан барар. 

Маннык инфекционнай ыарыылар бааллар: 

Ангина 

Грипп, ОРВИ 

Дизентерия 

Сальмонолез 

Гепатит  

Ветряная оспа 

2. Ангина / суруктаах карточка/ 

Бу ыарыыны тарђатааччынан буолаллар салгыңңа баар микробтар уонна ыалдьыбыт 

киһи. Ангинанан үксүн ођолор ыалдьаллар. Күөмэйдэрэ ыйысталларыгар ыалдьар, көбөн 

тахсар ириңэтийэр. Киһи температурата 38℃ - 40℃ тиийэ тахсар. Төбөтө ыалдьар, 

хотуолуур. 

Ангиналаатахха тута бырааска көрдөрөн эмтэниэххэ наада. Бу ыарыынан ыалдьыбат 

наадаттан күөмэйгин эмтээх уунан сайђана сырыт. 

3. Грипп, ОРВИ / суруктаах карточка/ 

Күһүн, саас грипп ыарыыта турар. Грипп ыарыыта күүскэ сађаланар. Киһи тоңор, 

сүһүөхтэрэ кыйар, төбөтө уонна харађа ыалдьар, муннун уута сүүрэр уонна бүөлэнэр, 

аппетита суох буолар. Грипп салгынынан бэриллэр сыстыганнаах ыарыы буоларынан 

эпидемия кэмигэр муннугун, айаххын маасканан сапта сылдьыахтааххын. Ыалдьыбыт 

киһи онно-манна сылдьыбакка дьиэтигэр олорон эмтэниэхтээх. Грибинэн элбэх киһи 

ыарыйдађына карантин биллэриллэр.  

4. Дизентерия /Карточка/ 



Дизентерия диэн сыстыганнаах ис ыарыыта, ордук сылаас кэмңэ тарђанар. Бу 

ыарыыны тарђатааччыларынан буолаллар: кирдээх илии, уу,  инфекциялаах ас уонна 

туттар тэрил. 

Ыарыы күүскэ сађаланар ис ыалдьан киһи сыптарыйар, темепературата тахсар, 

төбөтө ыалдьар, мэйиитэ эргийэр, сэниэтэ суох буолар. 

Маннык ыалдьыбыт киһини инфекционнай балыыһађа угаллар. 

Бу ыарыынан ыалдьыбат наадаттан илиини мыылалаан сылаас уунан суунуллар, 

ођуруот астарын уонна фрукталары кичэйэн сууйуллуохтаах, оргуйбут сылаас ууну 

иһиллиэхтээх, аһыыр ас сибиэһэй буолуохтаах.  

5. Сальмонеллез. /Карточка/ 

Сальмонеллез сыстыганнаах ыарахан ис ыарыыта. Ыарыыны тарђатааччыларынан 

буолаллар: дьиэ кыыллара, кутуйахтар, сорох көтөрдөр уона ыалдьыбыт киһи. Үксүгэр 

сальмонеллеһинэн куурусса сыммыытын уонна этин сиэн ыалдьаллар. 

Сальмонеллез дизентериятаађар дађаны күүстээх, ыарахан ыарыы. Бу ыарыынан 

ыалдьыбат наадаттан куурусса сымыытын үчүгэйдик буһаран сиэниллиэхтээх. Аһы – үөлү 

кичэйэн хараллыахтаах. Ыалдьыбыт киһи инфекционнай балыыһађа сытан эмтэнэр. 

Ыарыһах киһи малын ођо тыытыа суохтаах. 

6. Туберкулез. /Карточка/ 

Туберкулез бактерията киһи тыңатыгар киирэн ыарыы сађаланар. Ону ренгент 

аппаратынан көрөн билэллэр. 

Туберкулеһунан ыалдьыбыт киһи сөтөллөр, силэ хааннаах буолуон сөп, түүн 

көлөһүн тахсаллар, түргэнник сылайар, сэниэтэ суох буолар, дьүдьэйэр. /ырар/ 

Бу ыарыыны утары эрдэттэн медиктэр үлэ ыыталлар. Ол курдук ођо төрөөбүтүн 5-с 

күнүгэр БЦЖ диэн прививка оңоһуллар. Ол кэннэ өссө 7, 12, 17, 30 саастарыгар 

прививканы хатылыыллар. 

Туберкулеһунан ыалдьаары гыммыт киһини Манту пробатын оңорон билэллэр. 

Туберкулез киһи тыынар органын сиир кутталлаах ыарыы. Бу ыарыыны Саха 

сиригэр ЯНИИТ диэн анал балыыһађа сытыаран эрэ өр кэм устата эмтииллэр. 

7. Гепатит / карточка/ 

Гепатит быар ыарыыта. Кини А,В,С,Д,Е диэн көрүңнэрдээх. 

Гепатит кирдээх ууттан, кирдээх илииттэн, туттар малтан, инфекциялаах астан, 

ыалдьыбыт киһиттэн тарђанар. 

Ыалдьыбыт киһи саһаран хаалар, төбөтө ыалдьар, үөс амтана кэлэр, хотуолуур, иһин 

уңа өттө ыалдьар, сэниэтэ суох буолар, иигэ кытарар, хойуута маңхайар. 



Гепатит уһуннук эмтэнэр. Бу ыарыыны утары эмиэ ођо кыра эрдэђинэ 

прививкалалар оңоһуллаллар. 

8. Ветряная оспа / карточка/. 

Бэтэрээнкэ микробтара салгынынан бэриллэллэр. Ыалдьыбыт киһи маңнай 

кыраадыһа тахсар уонна этигэр барытыгар ымынахтанар. Бу ыарыы сыстыганнаах. Онон 

дьиэттэн биир эмэ киһи ыарыйдађына бу дьиэ кэргэн бары ыалдьыахтарын сөп. Киһи бу 

ыарыынан биирдэ эрэ ыалдьар. Ођо кыра сылдьан ыарыйдађына ыарыыны чэпчэкитик 

аһарар. Улаатан баран ыарыйдахха ыараханнык ыалдьађын. 

Эмтэнэргэ ымынахтары зеленканан сотуллар уонна быраас анаабыт эминэн 

эмтэнэллэр, тымныйыа суохтааххын. 

9. Түмүк. 

-Инфекционнай ыарыылары туох тарђатар эбитий? 

-Инфекционнай ыарыылартан хайдах харыстаныахха сөбүй? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тема: Хараххын харыстаа. 

Сыала: көрөр орган - харах оҥоһуутун билиһиннэрии, хараҕы харыстыырга  үөрэтии. 

Тэрилэ: харах ойуута, схема,таблицалар. 

Хаамыыта: 

I. Киириитэ: 

Тоҥмот уулаах күөл баар үһү.  

Күкүр иһигэр күндү таас баар үһү. 

Төгүрүк күөол таммахтанар үһү. 

Маарыйалаах Даарыйа далбаатаһа тураллар үһү. 

II. Бэсиэдэ: (Харах оҥоһуутун көрдөрөр схема). Тастан ылар билиибит-көрүүбүт 

билгэлээччитэ харах буолар. Кини көмөтүнэн биһиги эттиктэри көрөбүт, быһыыларын, 

кэриҥнэрин, өҥнөрүн араарабыт. Эттик хамсыырын эбэтэр биир сиргэ турарын билэбит. 

Харахпытынан көрөн ааҕабыт. Харах көмөтүнэн киһи тулалыыр айылҕаттан үгүс өттүн 

көрөр. Ханнык да атын билэр орган өйдөбүллэри үөскэтэринэн харахха тэҥнэспэт. 

Харахха улаатыннарар кыра таас – хрусталик баар. Тугу көрөргүн барытын таас хрусталик 

харах кэлин истиэҥкэтигэр көрдөрөр. Көрөр ньиэрбэлэр мэйиигэ сигнал тиэрдэллэр. 

Оччоҕо мэйии, таҥнары көстөрүн, сөптөөх балаһыанньаҕа көннөрөн көрдөрөр. Харах 

быччыҥ көмөтүнэн хамсыыр. Айылҕа хараҕы харыстыыр. Хаас, кыламан, халтаһа хараҕы 

харыстыыллар. Кыламаннар быылтан, сырдык уоттан көмүскүүллэр. Халтаһа сабыллан 

хараҕы көмүскүүр. Хаас көлөһүн, ардах харахха киирбэтин тутар. Харахха сыыс 

киирдэҕинэ, харах уута сууйан таһаарар. Уһуктаах эттиктэри – иннэни, уруучуканы, 

харандааһы – сэрэҕэ суох тутуннахха, киһи хараҕын дэҥниэн сөп.  Харах тэһиннэҕинэ, 

сымыыт курдук, тохтон хаалар. Мэлийбит хараҕы тугунан да солбуйбаккын.(таблицаны 

көрдөрүү). 

Кыраҕы харах киһиэхэ барытыгар наада. Букатын кырдьыахха диэри көрөрү сүтэрбэт 

туһуттан, сытан эрэн уонна хараҥа уокка ааҕар да, суруйар да сатаммат. Наһаа төҥкөйөн 

олорон эбэтэр сытан эрэ аахтахха, харалҕан буолуохха сөп, оччоҕо ачыкыланарга 



тиийиллэр. Ааҕарга тупсаҕай буоллун диэн, кинигэни иҥнэри ууруохха наада. Үлэлиир 

кэмҥэр сырдык хаҥас өттүгүттэн түһүөхтээх, оннук буолбатаҕына, уҥа илии тэтэрээти 

күлүктүөҕэ.  Кинигэн эбэтэр тэтэрээтин хараххыттан 30-35 см ыраахха баар буолуохтаах, 

оччоҕо хараҕын соччо сылайыа суоҕа. 20-30 мүн буола-буола ааҕаргын тохтотон, 

хараххын сынньатыахтааххын. 

Күнү эбэтэр чаҕылхай электрическэй лаампаны утары хара ачыкыта суох көрүмэҥ. Ол 

харахха буортулаах. 

Хараххытын илиигитинэн аалымаҥ: сыыһы, микробтары киллэриэххитин сөп. Хараҕы 

ыраас сотторунан эбэтэр платогунан эрэ сотуллуохтаах. Хараххыт ыарыйдаҕына врачка 

көрдөрүҥ. Туора киһи ачыкытын хаһан да кэппэт буолуҥ. 

III. Харах эрчиллиилэрэ: 

1. 6-8 ахсааҥҥа диэри хараххын бастаан уҥа, онтон хаҥас диэки эргитэн көр. 

2. 3 ахсааҥҥа үөһэ, 3 ахсааҥҥа аллараа көр. 

3. 4-5 ахсааҥҥа уҥа, хаҥас диэки үөһэ-аллара көр. 

4. 6-8 ахсааҥҥа уҥа, онтон хаҥас көр. 

5. Утары көр. 1 ахсааҥҥа икки илииҥ сөмүйэтин көмөлөһүннэрэн хараххынан 

муннугун көр. 

6. 4 ахсааҥҥа диэри күүскэ сим, онтон быччыҥҥын сымнатан хараххын 3 

ахсааҥҥа диэри ас. 

IV. Түмүк. 

Мэлдьи үчүгэйдик көрөр туһугар туох быраабыланы тутуһуохха нааданый? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Уулуун доҕордос. 

Сыала: оҕо күн аайы организма наадыйар уутун толору иһэригэр үөрэтии, ыраастык 

туттуу суолтатын өйдөтүү. 

Тэрилэ: ыстакааннаах ыраас уу. 

Хаамыыта: 

I. Бэсиэдэ 

(остуолга көстүбэт гына ууруллубут ыстакааннаах уу).  

- Манна баар дьэҥкир, сыта суох, убаҕас, быһыыта суох тугуй? (Уу). 

- Бүгүн биһиги уу туһатын туһунан кэпсэтиэхпит. 

Сир шарыгар уута суох сир суох. Уу океаннарга, муораларга, өрүстэргэ, күөллэргэ 

эрэ баар буолбатах. Сиргэ, оннооҕор тааска, салгыҥҥа уонна тыыннаах организмҥа 

барыларыгар баар. Биһиги эппит-сииммит улахан аҥара ууттан турар. Организммыт 

үлэлииригэр уу улахан суолталаах. Тоҕо диэтэххэ аһаабыт аспытыттан туһалааҕын 

эппитигэр-хааммытыгар уу суурайан тиэрдэр. Уу биһиги организммытыгар аһы уонна 

иһэр уубутун кытта киирэр. Көлөһүн уонна  иик буолан тахсар. 

Биир түбэлтэни кэпсиэххэ сөп. 4 саастаах кыыс бүөрэ ыалдьан эпэрээсийэлэнэр 

буолбут. Кини кыраадыһа тахсар, кубархай эбит, анализтарын түмүгэ мөлтөх буолбут. 

Эппэрээсийэлиир бырааһа кыыстан күҥҥэ төһө элбэх ууну иһэрин ыйыппыт. Онтуката 

кыыс куруук согу уонна үүтү эрэ иһэр, ууну олох испэт эбит. Ону билэн баран быраас 

эппэрээсийэттэн аккаастаммыт уонна күн аайы алталыы ыстакаан ууну иһэргэ сүбэлээбит. 

Нэдиэлэ буолан баран кыыс үтүөрбүт. Тоҕо буолуой? (Уу эрэ көмөтүнэн үтүөрбүт). 

Организмҥа уу тиийбэт буоллаҕына ас үчүгэйдик буһарыллыбат, киһи мэйиитин үлэтэ 

мөлтүүр. Утаттаххына эрэ уу иһэр диэн буолбатах. Организмын таһаарар уутун төттөрү 

ситэринэр гына ууну иһэ үөрэтиэхтээхпит. Онтон итии күҥҥэ, элбэҕи хамсанан көлөһүн 

тахсар буоллаххына, ыалдьан кыраадыһын таҕыстаҕына элбэх ууну иһиэхтээххин. Онон 

күҥҥэ алта ыстакаан курдук оргуйбйт дьэҥкир ууну иһэргит наадалаах. Кинини согунан, 

заваркалаах чэйинэн, газтаах утахтарынан, үүтүнэн солбуйбаккын. Ыраас, оргуйбут уу 

киһи организмыттан буортулаах эттиктэри суурайан таһаарар, ыраастыыр. 

- Ону таһынан уу туохха туттулларый? (Суунабыт, сууйабыт). 



- Уунан тириигэ баар микробу, кири ыраастанабыт. 

- Хаһан эһиги илиигитин суунаҕытый? 

Илиигитин суунаргытыгар кичэйэн мыылалаан суунуохтааххыт, тыҥыраххыт 

аннын щетканан ыраастыахтааххыт. 

II. Уруһуй «Уу туһата». (Көмүскээһин). 

III. Түмүк. 

Күн аайы суунуу доруобай уонна ыраас буоларга көмөлөөх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Компьютер уонна доруобуйа. 

Сыала: 

Компьютер туһатын уона буортутун билиһиннэрии, компьютеры сөптөөхтүк туһана 

үөрэтии. 

Хаамыыта: 

I. Киирии. 

-Иллэң кэмңитигэр тугунан дьарыктанађыт? (Ођолор эппиэттэрэ) 

-Биһиги бүгүңңү кылааспыт чааһыгар компьютер уонна кини доруобуйађа 

дьайыытын туһунан кэпсэтиэхпит. 

II. Бэсиэдэ. 

-Билиңңи сайдыылаах олоххо компьютера суох табыллыбаккын. Компьютертан 

туохха наадыйаргын ылађын, бэйэң ханна эмэ эмиэ ыытыаххын сөп. Онон ким барыта 

компьютерынан холкутук туттуохтаах. Оскуолађа информатика диэн предмети  II-с 

кылаастан үөрэтэђит. 

Компьютер киһини аккуратнай, точнай, тэрээһиннээх буоларга үөрэтэр. Ол эрээри 

кини доруобуйађа кэккэ буортулары оңорор: 

1. Харађы мөлтөтөр.  

2. Сис тонођоһо токуруйар. 

3. Төбө ыалдьар. 

4. Илии былчыңнара сылайаллар. 

 

1. Америка учуонайдара  „Компьютерный синдром зрения“ диэн ыарыыны 

бэлиэтээбиттэр.Компьютерынан туһанар хас биирдии киһи бу ыарыынан 

ыалдьар. Бу ыарыы икки көрүңнээх: бастакытыгар харах ыалдьар, аһыйар уонна 

кыһыйар, харах хамсыырыгар ыалдьар, харах уута тахсар эбэтэр олох куурар: 

иккиһигэр харах көрүүтэ мөлтүүр: туман курдук көрөр, өңү уларытан көрөр, 

предмети икки гына көрөр, харах түргэнник сылайар. 

2. Компьютер иннигэр биир балаһыанньађа өр олорортон киһи сылайар, сис тонђоһо 

токуруйар. Ођо уңуођа сымнађас, саңа сайдан эрэр кэмэ буолан ордук сэрэхтээх. 

3. Компьютерга өр олорортон мэйиигэ хаан үчүгэйдик эргийбэтиттэн наһаа элбэх 

информация бэриллэриттэн киһи төбөтө ыалдьар, өйдүүр дьођура мөлтүүр, 

ньиэрбинэйдиир. 

4. Компьютер мышкатын өр тутартан киһи сарын, хары, тарбах былчыңнара 

күүрэллэр. Оччођуна илии аһары сылайан ыалдьар. Түүн утуйа сыттаххына илии 

ыалдьар, улугурар. Киһи ытыһа мөлтүүр, таба туппат буолар. 



Компьютер киһи доруобуйатыгар буортуну оңорорун биллибит.Ол гынан баран 

күннээђи олохпутугар туһанабыт. Доруобуйађа буортуну оңорбот туһуттан 

маннык быраабылалары тутуһуң: 

1.   Бириэмэни тутус. Кыра кылаас ођото күңңэ 15 мүнүүтэ оонньуохтаах. 

2.   Компьютер остуолун, олоппоһун үрдүгэ бэйэң уңуоххар сөп түбэһиэхтээх. 

3.   Компьютер экраныттан 50-70 см ыраах олороухтааххын. 

4.   Компьютер турар хоһо күн аайы быылланыахтаах. 

5.   Компьютер буортулаах сардаңаларын оборор үүнээйини аттыгар уур. 

6.   Бэйэђитигэр сөптөөх оонньуулары талан оонньооң. 

7.   Компьютерга оонньоон баран харахха эрчиллиилэри уонна сылаађын таһаарар 

хамсаныылары оңор. 

III. Практическай эрчиллиилэр. 

1) 1-4 ахсааңңа харађы күүскэ симиллэр, 5-6  ахсааңңа көрүллэр. 

2) 1-4 ахсааңңа мурун төбөтө көрүллэр, 5-6 ыраађы көрүллэр.  

3) Төбөнү хамсаппакка эрэ харађынан үөһэ, аллараа, уңа-хаңас көрүллэр онтон 1-6 диэри 

ыраађы көрөбүт.  

IY. Түмүк. 

Кыра эрдэххититтэн компьютеры сөптөөхтүк тутта үөрэниң. Онноођор улахан дьон 

коспьютерынан олус үлүьүйэн арааска түбэһэллэр.  

Холобур. Екатеринбург куоракка Егор Лунев диэн 9-с кылаас үөрэнээччитэ каникул 

кэмигэр 12 ч устата тохтообокко эрэ компьютерга оонньообут. Ол олорон эмискэ охтон 

түспүт. Скорайынан балыыһађа илдьибиттэр. 7 күнү быһа өйө суох сытан баран өлбүт. 

Биричиинэтэ аһаабатах уонна өр кэмңэ дьиэђэ олорон салгына тиийбэтэђиттэн. 

Бүгүн истибиккитин, билбиккитин туһаның, быраабылалары тутуһуң. Оччођо компьютер 

доруобуйађытын алдьатыа суођа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Хамсаныы доруобуйа төрдө. 

Сыала : хамсаныы киһи доруобуйатыгар наадалааҕын өйдөтүү. 

Хаамыыта :  

1. –Оҕолоор, билигин үс мүнүүтэ олох көнөтүк хамсаабакка олоробут. (Үс мүнүүтэ 

ааста). Эһиги сылайдыгыт дуо? Тоҕо? Киһи уһуннук хамсаабакка олорбот эбит. Бүгүн 

биһиги хамсаныы туһатын уонна арааһын туһунан кэпсэтиэхпит. 

2. Биһиги араас хамсаныыбыт былчыҥнар кумуйалларыттан уонна күүрэллэриттэн 

буоларын билэбит. Итиниэхэ былчыҥнар үлэлииллэр. Былчыҥнар наар биири хатылаан 

өр үлэлээтэхтэринэ сылайаллар. Холобур, биһиги өр олорон суруйдахпытына, наар биир 

былчыҥнар күүрэллэр, онон сотору сылайаллар. Ол иһин сурук үлэтин хамсаныылаах 

сынньалаҥынан солбуһуннарыахха наада. Оскуолаҕа перемена кэмигэр олорон тахсыах 

кэриэтэ хаамар, мөхсөр ордук. Оччоҕо былчыҥнар ордук сынньаналлар. Отуттуу мүнүүтэ 

буола-буола, үлэлээбэтэх былчыҥнары хамсатар, сылайбыттары сынньатар туһугар хас да 

гимнастическай эрчийиилэри толорор туһалаах. 

Дьиэҕитигэр эмиэ үлэни сынньалаҥынан солбуһуннарар улахан туһалаах. 

Салгыҥҥа сылдьан, хамсаныылаах оонньуу, дьиэ ханнык баҕарар үлэтэ күүскүтүн 

чөлүгэр түһэрэргэ көмөлөһүөхтэрэ.  

Хаамарга, сүүрэргэ, үлэлииргэ былчыҥнар куруутун солбуһан үлэлииллэр. Ол иһин 

киһи сылайбакка, элбэхтик хаамар үлэлиир кыахтаах. 

Үлэлээн хамсанар доруобуйаҕа туһалаах. өскөтө эһиги оҕуруокка, дьиэ таһыгар 

үлэлиир, дьиэҕитин хомуйар, мас, муус киллэрэн эбэтэр атын тугу эмэни үлэлиир 

буоллаххытына былчыҥнаргыт сайдаллар. 

Хамсаныылаах оонньуулар: сүүрүү, лапта, мээчик бырахсыы, велосипед тэбиитэ, 

хайыһардааһын, сыыртан сырылааһын былчыҥнары сайыннаралларын таһынан киһини 



тулуурдаах, сымса, күүстээх, түргэн оҥороллор. Хамсаныы киһини сэргэхситэр, үөрдэр, 

сылайбытын таһаарар бу барыта үчүгэй өттүнэн дьайар. 

3. Хамсаныылаах оонньуу. 

«Карлики - великаны», «Белки - орешки» о.д.а. 

4. Түмүк.  

- Доруобуйаҕа улахан суолтаны хамсаныы ылар эбит. Онон дьиэҕэ, салгыҥҥа 

элбэхтик оонньооҥ. 

«Оҕонньор уол»-текси ааҕан иһитиннэрии. 

Арай биир мээнэ хамсанарын сүрэҕэлдьиир уол баар эбит. Кини көрүдүөр устун 

ааһарын сабыылаах аан нөҥүө ким барыта билэр: кини эрэ, тоҥхойо кырдьыбыт оҕонньор 

кэриэтэ, атаҕын соһон хаамара. 

Кинигэ ааҕа олордоҕуна, киһи бэркиһиэх курдуга. Кини уонча да мүнүүтэҕэ, 

бөкчөйбөккө, көнөтүк олорбот этэ. Бастаан төбөтүн аҥар илиитинэн өйүүр, онтон – иккис 

илиитинэн, ол кэнниттэн түөһүнэн остуолга сытынан кэбиһэр. Ол курдук сиһэ мөлтөх.  

Тоҕо оннук буолбутуй?  

Кини былчыҥнарын үлэлэтэрин абааһы көрөрө. оҕолор үөрэ-көтө үлэлии 

сырсаллар – кыһын хаар күрдьэ, саас сибэкки олордо, кини мэлдьи күрэммитэ эрэ баар 

буолар. Бэл, физкультура уруогар кини ыскамыайкаҕа олорон тахсар – тумуулаабыт, 

нэһиилэ сылдьар аатырар. 

Дьэ ити курдук, ол уол оҕо эрдэҕиттэн кырдьыбыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Айылҕаҕа сынньалаҥ уонна тулалыыр эйгэни харыстааһын. 

Сыала: Айылђађа сылдьыы быраабылаларын билиһиннэрии: айылђа хас биирдии 

киһиттэн тутулуктаађын өйдөтүү. 

Тэрилэ: Ыраас хонуу, киртийбит хонуу ойуута. 

Хаамыыта: 

I.Киириитэ. 

-Бу икки ойуу туох атыннаахтарый? 

-Ханнык ойууну сөбүлээтигит?  

Тођо? 

Иккис ойууга тођо маннык буолбутуй? Бүгүн биһиги айылђађа сылдьыы, тулалыыр 

эйгэни ыраастык тутуу туһунан кэпсэтиэхпит. 

II. Сүрүн чааһа. 

Киһи барыта айылђађа сылдьарын, сынньанарын сөбүлүүр. Айылђа биһиэхэ аһы – 

таңаһы биэрэрин таһынан, сынньаныыны дуоһуйууну, үөрүүнү бэлэхтиир. Киһи айылђађа 

сынньана барарыгар саамай үчүгэй көстүүлээх кэрэ сири талар. Онно тиийэн аһыыр, 

оонньуур, сүүрэр – көтөр, дуоһуйа сынньанар. Бу кэнниттэн ол кэрэ сир бэйэтинэн 

уларыйбакка хаалар дуо? 

Сорох дьон бэйэлэрин кэпсэтэллэринэн бытыылканы, кумаађыны, кэнсиэрбэ 

бааңкатын хаалларан бараллар. Роса бытыылкатын, кэнсиэрбэ бааңкатын айылђа 

иңэриммэт. Ол аата кинилэр сүүһүнэн сылларга сири – дойдуну алдьата, айгырата 

сыталлар. Онон хас биирдии киһи бөђүн суумкатыгар уган илдьэ кэлиэхтээх. Аһын 

тобођун биир сиргэ хомуйан хаалларар. Киһи сылдьыбытын бэлиэтэ айылђађа өссө туох 

хааларый? 

От-мас алдьанар, сир кырса тэпсиллэр. Дьон сибэккини көрөөт үргээн ылаллар уонна 

тута бырађан кэбиһэллэр. Мас лабаатын тоһутан дэйбиир оңостоллор. Хатыңтан уутун 

сүүрдэн ылаллар. Айылђађа саамай кутталлаах уот. Уот сиэбит сирэ 10-нан сылларга 

оһоруммат, кута- маар буолуон сөп. 

Айылђађа сынньаныы быраабылаларын көмөлөөн оңоруођуң. 

1. Сылдьыбыт сиргэр бөђү хаалларыма. 

2. Оту-маһы алдьатыма. 

3. Уоту сэрэхтээхтик тутун. 

III. Оонньуу. Таайбараң. 

1. Сааскы бастакы сибэкки 

2. Амма кэрэ сибэккитэ 

3. Ырыаһыт чыычаах 



4. Саас илдьитэ 

5. Кыстыыр көтөр. 

6. Тыала да суохха сэбирдэђэ тэлибириир мас. 

7. Балыктаабат илим үтэр. 

8. Саамай үлэһит үөн. 

9. Тыа эмчитэ. 

10. Ханнык кыыллар кыһын утуйалларый? 

IY. Түмүк. 

Айылђађа сынньана бардахпытына тугу умнуо суохтаахпытый? 

Тођо бөђү хаалларыа суохтаахпытый? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III кылаас 

Тема: Ырааһы таптыыбыт. 

Сыала : ыраастык туттунуу быраабылаларын билиһиннэрии, бу быраабылалары 

күннээҕи олоххо туттуу үөрүйэхтэрин иҥэрии. 

Тэрилэ: «Мойдодыр» мультфильм,  предметтэр. 

1) – Оҕолоор, биһиги бүгүн Мойдодырга ыалдьыттыахпыт. (Мультфильм көрдөрүү 

эбэтэр,  К. Чуковскай айымньытыттан ааҕыы). 

- Остуоруйабыт геройа хайдах оҕо этэй? 

- Бүтүүтүгэр хайдах уларыйда ? Мойдодыр элбэх көмөлөһөөччүлэрдээх эбит. 

Кинилэри таайыаҕыҥ:  

1. Ойуур тыа устун хаампаппын, бөрөтөөҕөр, эһэтээҕэр уһун тиистээхпин. Эһиги 

дьиэҕитигэр олоробун. (Тараах). 

2. Эн сиэпкэр олорор. Муннугун-хараххын сотор. (Платок). 

3. Үрүҥүнэн күүгэнниир. Сүрэҕэлдьээбэккэ илии сууйар. Мүлчү туттаран куота 

сыыһар. (Мыыла). 

4. Сарсыарда аайы, киэһэ аайы, тииспитин ааҕа ыраастыыр. Таайыҥ эрэ туох 

баарый?  

5. Кэннэ мас, иннэ муус баар үһү. (Сиэркилэ). 

6. Икки төгүрүктээх, икки уһуктаах, ортотугар тоһоҕолоох баар үһү. (Кыптыый). 

(Таайтарбыт предметтэр таһааран ууран иһиллэр). 

2) Доруобай буолар наадаттан киһи бэйэтин ыраастык тута, көрүнэ сылдьыахтаах. 

- Нэдиэлэҕэ биирдэ этин бүтүннүү сылаас мыылалаах уунан суунуохтаах. 

- Ис таҥаһы нэдиэлэ аайы уларытыллыахтаах. 

- Илиини куруутун мыылалаан суунуллуохтаах. 

- Тыҥырах кэмиттэн кэмигэр кырыллыахтаах. 

- Баттаҕы сууна-тараана, хомуна сылдьыллыахтаах. 

- Тииһи сарсыарда, киэһэ ыраастык суунуллуохтаах. 



- Сиэпкэ өрүүтүн платок баар буолуохтаах. 

Түмүк : Оҕолоор, эһиги Мойдодыр көмөлөһөөччүлэрин кытта доҕордоһуҥ. Оччоҕо 

эһиги ыраас, доруобай, чэгиэн-чэбдик дьон буола улаатыаххыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Быыл уонна доруобуйа. 

Сыала: быыл киһи доруобуйатыгар буортулааҕын арыйыы, дьиэни-уоту ыраастык  

тутууга үөрэтии. 

Тэрилэ: ойуулар. 

 

1. Бэсиэдэ. 

Быыл диэн салгыҥҥа көтө сылдьар бытархай частицалар. Быыл космическай уонна 

сирдээҕи буолар. Быыл киһи тириитигэр, хараҕар, тыынар органнарыгар буортулаах. 

Тирии быыллыйдаҕына киһи этэ кыһыйар, көймөстөр, бааһырыан сөп. Харахха быыл 

киирдэҕинэ коньюктивит диэн ыарыы үөскүүр. Быыллаах салгыҥҥа төһөнөн дириҥник 

тыынаҕын даҕаны, соччонон күүскэ тыынар оргаҥҥар киирэр. 

Салгыҥҥа быылы кытта куруук бактериялар бааллар. Кинилэр быылга олорсон 

баран салгыҥҥа өр баҕайы сылдьаллар эбит. Салгын төһөнөн элбэх быыллаах даҕаны 

микроба эмиэ элбэх буолар. Ыраас дьиэҕэ  1 м3 салгыҥҥа 15, онтон уулуссаҕа 5000 тиийэ 

микроб баар. Уруок саҕаланыан иннинэ кылааска 1 м3 салгыҥҥа 2600 микроб, уруок 

кэнниттэн 13500-кэ тиийэр. Ол иһин олорор  дьиэбитин, хоспутун, кылааспытын куруук 

инчэҕэй тирээпкэнэн быыллыахтаахпыт. Кураанахтыы харбаатахха быыл көтөр, кинини 

кытта микробтар эмиэ тарҕаналлар. Күн сардаҥатыттан микроб өлөр. Хоһу салгылаттахха 

кирдээх салгын тахсар, кини оннугар ыраас салгын киирэр. Кирдээх илиигэ баар 

микробтартан 95% кутталлаах ыарыыны тарҕатар микробтар. Илиигин тымныы уунан 

мыылалаан да сууннаххына элбэх микроб тыыннаах ордор, оттон итии уунан мыылалаан 

сууннахха аҕыйах микроб ордор. Онтон ыраас тириигэ түспүт микроб 10 мүнүүтэнэн 

өлөр. 

Бөдөҥ быыл киһи тыынарыгар бэттэх муннугар иҥэр, онтон бытархай быыл киһи 

бронхатыгар тиийэр. (Таблицаны көрдөрүү). 

2. Практическай сүбэлэр. 

- Өрүү муннугунан тыын. 



- Тумуулаан муннун бүөлэннэҕинэ түргэнник эмтэн. 

- Олорор, үөрэнэр сиргин куруук ыраастык тут, быылын сот. 

- Таһырдьа кэппит атаҕын таҥаһын дьиэҕэ киирэргэр уларыт. 

- Аһыаҥ иннинэ, уруок ааҕыаҥ иннинэ илиигин сылаас уунан мыылалаан суун. 

3.  Түмүк. 

Дьиэҕэ, үөрэнэр үлэлиир сиргэ быылы сииктээх тэрээпкэнэн сотуллуохтаах. Быыл 

төһө да кыра буоллар киһи доруобуйатыгар кутталлааҕын өйдөөҥ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема: Дьиэ кыыллара уонна кинилэргэ сыһыан. 

Сыала:  дьиэ кыылларыгар харыстабыллаах сыһыаны иитии, дьиэ кыылларыттан 

сэрэхтээх буолууга үөрэтии, доруобуйаҕа туһаларын өйдөтүү. 

Тэрилэ: ойуулаах карточкалар.Ођолор өйтөн суруйуулара. 

1. (Кыыллар ойуулара ыйанан тураллар) Ааттаталааҥ. Ханнык кыыл ордугуй? 

Тоҕо? (ыт, ынах, куобах, куоска, сылгы, кролик) 

- Бүгүн биһиги дьиэ кыылларын уонна кинилэргэ сыһыаммыт туһунан кэпсэтиэхпит. 

Төрүт былыр кыыллар бары дьиикэй этилэр. Аан бастаан киһи дьиэтиппит кыыла ыт эбит. 

Дьон астарын тобоҕун бырахпыт сирдэригэр кыыллар кэлэн сииллэрэ. Онуоха дьиикэй 

ыттар астарыттан көҥөнөн атын кыыллары үүрдэхтэринэ, кыыллар чугаһаабаттарын дьон 

бэлиэтии көрбүттэр. Уонна ыты тутан ылан дьиэни харабыллатарга уонна булка илдьэ 

сылдьар буолбуттар. Ыттаах буоланнар дьон уруккуларынааҕар быдан өлгөмнүк бултуйар 

буолбуттар. Булчуттар тыыннаахтыы туппут кабаннарын (сибиинньэни), бараннарын 

оҕолорун өлөрбөккө күрүөҕэ хаайан иитэр буолбуттар. Ол курдук дьиикэй кыыллары 

дьиэтитии саҕаланан барбыт. 

Биһиги кэммитигэр 1,5-2  мөл. араас кыыл баар, онтон 800 кэриҥэ дьиэ кыыллара. 

Дьон бу кыыллары иитэн олохторун тупсарыналлар уонна туһаналлар. Холобур, биһиги 

дэриэбинэбитигэр 10 араас дьиэ кыыла баар. 

- Кинилэр биһиэхэ туох туһаны аҕалалларый? Бу бородууксуйалары элбэтэргэ 

биһиги дьиэ кыылларыгар хайдах сыһыаннаһарбыт, көрөрбүт-истэрбит улахан оруоллаах. 

Онон хас биирдии хаһаайын иитэр дьиэтин кыылын үчүгэйдик көрөрүгэр-харайарыгар 

маннык усулуобуйаны тутуһуохтаах: 

- Дьиэ кыыла ыраас, сылаас, сырдык  кураанах сиргэ туруохтаах. 

- Аһылыгын хаачыстыбата учугэй, араас макро-микро элеменнээх, битэмииннээх 

буолуохтаах. 

- Ветеринарнай-профилактическай прививкалары кытары сибээстээх буолуохтаах. 



- Биһиги дьиэ кыылларгыгар сыһыаммыт эйэҕэс буолуохтаах, атыннык эттэххэ 

кэпсэтэ, имэрийэ-томоруйа сылдьыахтаахпыт. 

Ол гынан баран дьиэ кыыллара сороҕор кутталлаах буолуохтарын сөп. 

- Ханнык дьиэ кыыллара туох кутталы үөскэтиэхтэрин сөбүй? (ыт, куоска, ынах-

сүөһү, сылгы, коза, хаас). 

Ыттар уонна куоскалар лишай, чесотка, бешенство диэн сыстыганнаах ыарыылары 

тарҕатааччылар буолаллар. 

- Онон ыты эбэтэр куосканы имэрийэн, оонньоон баран илиигитин мыылалаан 

суунар буолуҥ. 

-Ыт эбэтэр куоска ытырдаҕына тутатына төрөппүттэргэр этэн бырааска көрдөрүҥ. 

-Билбэт дьиэҥ кыылыгар чугаһаама. 

2) Дьиэ кыылларын туһунан таабырыннар. (см. приложение) 

3)  Ођолор  дьиэлэригэр суруйан бэлэмнээн ађалбыт кэпсээннэрин истии. 

Түмүк : Ханык баҕарар дьиэ кыылыгар үчүгэйдик сыһыаннастахха хаһаайыныгар 

бэриниилээх доҕор буолар, кинини араҥаччылыыр, харыстыыр. Оннооҕор эмтиэн сөп. 

Холобур куосканы имэрийдэххинэ төбөҥ ыарыыта ааһар. Онтон аквариумнаах балыктары 

көрөн олорон киһи сынньанар, уоскуйар.  

           Таабырыннар . 

1) Бытыктаах да, оҕонньор буолбатах 

муостаах да, оҕус буолбатах 

ыанар да, ынах буолбатах 

ол кимий?        (коза). 

2) Хамнаһа суох харабыл баар үһү?   (Ыт). 

3) Артыыс буолбатахпын да, куоластаахпын диир баар үһү?  (Бөтүүк). 

4) Дэриэбинэҕэ чаһы баар, тимир буолбатах-тыыннаах, собуота суох хаамар. (Бөтүүк). 

5) Бу кыыл дьиэҕэ олорор, бытыга иннэ курдук, олоҥхоһут бэрдэ, кутуйахтарга тойон. 

(Куоска). 



6) Сиэрэй да, бөрө буолбатах, уһун кулгаахтаах да, куобах буолбатах, туйахтаах да, 

сылгы буолбатах.  (Осел). 

7) Уута суох суунар, тарааҕа суох тараанар, тыаһа суох хаамар, уота суох сылдьар.   

(Куоска). 

8) Чалбаҕы таптыыр, ууттан кураанах тахсар, кыһыл бачыыҥкалаах, кыһыл тумустаах.  

(Хаас). 

9) Буочука тула түү  мээчиктэр сүүрэллэр үһү?  (Куурусса, чоппуускалар). 

10) Бэйэтин оҕотун таһынан, атыттары аһатар ол кимий?  (Ынах). 

11) Икки титириги илдьэ сылдьар баар үһү?  (Таба). 

12) Тараахтаахпын да, тарааммаппын.  (Бөтүүк). 

13) Аатттаах киһи атаһа, дьоллоох киһи доҕоро, аан түөрэй бухатыыр баар үһү? (Ат).  

14) Бадарааҥҥа буккуллар, баһаарга сыаналанар.  (Сибиинньэ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Саахар. 

Сыала : саахары аһары туттуу буортутун туһунан оҕолорго билиһиннэрии, араас 

бородуукталар төһө саахардаахтарын кэпсээһин. 

Тэрилэ: ыстакааннаах уулар. 

- Эһиэхэ ийэҕит 50 солкуобай биэрбит.  Эн тугу атыылаһыаҥ этэй? (оҕолор 

суруйаллар). 

2. (Биир оҕону ыҥырабыт, уу иһэн көрөр) – Бу ууну амсайан көр. Хайатын 

сөбүлээтиҥ? Тоҕо? Өссө ким саахардаах чэйи иһэрин сөбүлүүрүй? 

Бүгүн биһиги саахар киһи доруобуйатыгар хайдах дьайарын билиэхпит. 

3. Сарсыарда аһылыкка саахардаах астары: пирожнайы, печеньены, хааһыны, 

джеми, чэйи, согу испит киһи түргэнник аччыктыыр, сылайар, болҕомтото мөлтүүр. Тоҕо 

диэтэххэ киһи хааныгар инсулина элбиир. Оччоҕо хаан хойдон, тымыр устун бытааннык 

сүүрэр буолар. Онтон саахара аҕыйах аһы аһаатахха (күөрчэх, килиэп, кефир, уу, саахара 

аҕыйах хааһы) күн устата сылайбакка таһаарыылаахтык үлэлиигин, үөрэнэҕин. 

Минньигэс ас организм үлэтин күүһүрдэр (плитка шоколад, кэмпиэт) сэниэ биэрэр. Ол 

гынан баран киһи организмыгар наадалаах битэмииннэри сиир. Минньигэс аска, саахарга 

киһи түргэнник үөрэнэр. Төһөнөн элбэх саахары сиигин да соччонон өссө сиэххин 

баҕараҕын. Элбэх саахары сиир киһи организма ыарыыны утарылаһыыта мөлтүүр. Киһи 

хааныгар баар маҥан клетка 14 бактерияны өлөрөр. 6 чайнай ньуоска саахары сиэбитин 

кэннэ кини 10 бактерияны өлөрөр. 12 ньуоска -  6 бактерия, 18 ньуоска – 2, 24 ньуоска – 1 

бактерия. Ити курдук маҥан клеткалар үлэлэрэ мөлтүүр, хаанын хойдон сироп курдук 

буолар. Оччоҕо бактериялар утарсыыны көрсүбэккэ киһи ыарыыга ылларар. Ол иһин 

саахары «белая смерть» диэн ааттыыллар. 

4. Практическай сорудах. (Арай ийэҥ эйиэхэ бэйэҥ туттаргар 50 солкуобай 

биэрбит. Эн тугу атыылаһыаң этэй?). мааҕыын атыыласпыт испииһэккитин көрүн эрэ. 

Тугу эмэ уларытыаҥ этэ дуо? Тоҕо? 

5. Түмүк. Саахар туһунан тугу биллигит?  



 

Тема: Кулгаах – истэр орган. 

Сыала: кулгаах тутулун билиһиннэрии, истэр органы харыстыырга үөрэтии. 

Тэрилэ: ойуу. 

Хаамыыта: 

1. Икки чыычаах көтөөрү өндөҥнөһөллөр үһү да, хайалара да көппөт үһү. (кулгаах). 

Кулгаахтарбыт көмөтүнэн киһи саҥатын, хамсыыр-харамай куолаһын, музыканы, 

дорҕооннору, тыаһы арааран истэбит. (Кулгаах ойуута). Кулгаах раковината тыаһы-ууһу 

хомуйан истэр каналга салайар. Кулгаах иһигэр баар ис тутул илибириирэ истэр 

ньиэрбэлэринэн мэйиигэ тиийэр. 

Киһи  истэр органа эмсэҕэлээтэҕинэ дьүлэй буолар. 

2. Кулгааххытын харыстааҥ. Испиискэ маһынан, булавканан, уһуктаах уонна 

кытаанах эттиктэринэн хастымаҥ. Кулгааххытын өлөрүөххүтүн сөп.  

Киһи кулгааҕар тыас-уус, хаһыы-ыһыы олус буортулаах. Үөрэнээччилэр перемена 

кэмигэр хаһыытыыллара, улаханнык кэпсэтэллэрэ истэллэрин мөлтөтөр. 

Улахан тыастан, чыскыыр хаһыыттан сэрэниҥ. 

Тымныыга, тыалга төбө сыгынньах сылдьымаҥ.  

Кулгааххытыгар ууну киллэримэҥ, ону-маны угумаҥ.  

Ити барыта кулгаах ыарыытыгар, ириҥэриигэ тиэрдиэн сөп. Тута бырааска 

көрдөрөн эмтэммэтэххинэ истэргит мөлтүүр, кэлин дьүлэй буолуоххутун сөп. 

3. Туһалаах сүбэлэр. 

Кулгаах раковинатыгар киһи организмыгар дьайар биологическай точкалар бааллар. Онон 

кулгаах раковинатын имитэ сылдьыахтаахпыт. Биирдии эрчиллиини 8 төгүл оҥоһуллар. 

(ойуу) 

4. Оонньуу «Ким чуордук истэрий?». 

Учуутал этиини сибигинэйэн ааҕар. 

5. Түмүк. 

 П. Тобуруокап кулгаах туһунан маннык суруйбут. 



Икки да буоллар кулгаах 

Суос соҕотох аналлаах:  

Истиэхтээх! 

Истибитин иҥэриэхтээх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Күн сырдыга. 

 Сыала : Күн сырдыга тыынар тыыннаахха туһатын быһаарыы: күн уотуттан сэрэхтээх 

буолууга үөрэтии. 

Тэрилэ: ньээм оттоох хонуу  ойуута, суруктаах карточкалар. 

Хаамыыта : 

1) (ньээм от ойуута: киэһэ сабыллар, сарсыарда аһыллар) 

Бу икки ойуу туох уратылаахтарый ? Бүгүн биһиги күн туһунан кэпсэтиэхпит. Арай күн 

олох тахсыбатын, хайдах буолуо этэй? 

2) Күн олус итии сыралҕаннаах шар быһылаах халлаан эттигэ. Сиртэн күҥҥэ диэри 

150 000 000 км. кэриҥэ ыраах. Күн сиртэн саамай чугастааҕы сулус. Күнү тула сир 

эргийэр.  

Күн – олус итии сыралҕаннаах газтартан турар шар – наһаа күүскэ сырдатар. 

Сырдык ыраах тарҕанарыгар биир сөкүүндэҕэ 300 000 км. барар. Күнтэн сиргэ диэри 

сырдык 8 мүн. 19 сөк. барар.  

3) Күн бэйэтин туһунан өссө тугу кэпсиирин истиэҕиҥ. 

- Мин дьон настарайыанньатын көтөҕөбүн.  

- Мин суох буоллахпына дьон элбэхтик утуйар уонна минньигэһи элбэҕи сиир буолаллар, 

санаалара түһэр. 

- Мин баар буоллахпына ыарыһахтар түргэнник үтүөрэллэр, ыарыылара намырыыр. 

- Мин тыктахпына хос иһигэр баар микробтар өлөллөр. 

- Мин киһи тириитин сымнатабын, доруобай көрүҥнээх оҥоробун. 

- Мин салгын температуратыгар, сиигэр дьайабын. 

- Мин тирии уонна сүһүөх ыарыыларын эмтииргэ көмөлөһөбүн. 

- Мин киһи организма ыарыыны утары охсуһуутун күүһүрдэбин уонна хаан үрүҥ 

килиэккэлэрин элбэтэбин.  

- Мин дьоҥҥо сэниэ угабын, оччоҕо дьоннор өр аччыктаабаттар. 

-Мин тиис уонна уҥуох кытаатыытыгар саамай наадалаахпын, Д битэмиининэн 

хааччыйабын. 

- Мин баар буоламмын кыра оҕолор рахит ыарыынан ыалдьыбаттар. 



      4) Күн элбэх туһалааҕын таһынан  буортулуон эмиэ сөп. 

- Күн уотугар аһары өр сырыттахха киһи тириитин сиир, бааһырдар. 

- Күнү утары көрдөххө киһи хараҕа саатар, көрөрө мөлтүүр. 

- Сайын куйаас күҥҥэ төбө сыгынньах сырыттахха « солнечнай удар» ылыахха сөп. 

- Аһы, эми күн күүскэ көрөр сиригэр ууруллубат. 

Түмүк : 

Күн саамай күүскэ көрөр кэмэ: сайын 10ч.- 15ч. Бу кэмэ бэйэҕитин харыстаныҥ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Дьиэҕэ үүнэр эмтээх үүнээйилэр. 

Сыала:  

1. Дьиэҕэ үүнэр эмтээх үүнээйилэри билиһиннэрии. 

2. Ођолор бэйэлэрэ туһаналларарыгар үөрэтии. 

3. Тулалыыр кэрэни таптыырга, харыстыырга иитии. 

Тэрилэ: үүнээйилэр, табличкалар. 

Хаамыыта: 

1. Киирии чааһа. 

- Оҕолоор, кылааспыт иһигэр сайыны санатар туох баарый? 

- Дьиэ сибэккилэрэ туох туһалаахтарый? 

2. Дьиэҕэ үүннэриллэр сибэккилэр туһалара. 

- дьиэни киэргэтэллэр, тупсаҕай оҥороллор; 

- сайынын дьиэни сөрүүкэтэллэр; 

- кыһынын күөҕүнэн киһи хараҕын үөрдэллэр; 

- сылааны таһаараллар, уоскуталлар; 

- дьиэ салгынын ыраастыыллар: быылы, сыты, табах буруотун обороллор; 

- тулалыыр кэрэни таптыырга, харыстыырга иитэллэр; 

- эмп быһыытынан туттуллаллар; 

Билигин киэҥник биллэр эмкэ туттуллар үүнээйилэр тустарынан истиэҕиҥ. 

1) Алоэ. 

Алоэ – тропик үүнээйитэ. Кини кытаанах (иһигэр соктаах) сэбирдэхтээх. 

Сэбирдэхтэрин кытыыларынан иннэлэрдээх. Кыһын алояны сөрүүн сиргэ туруораллар, уу 

кутуутун аҕыйаталлар. Сайын сырдык, сылаас сиргэ ууруллар, сөбүнэн көрөн уу 

кутуллар. 

Алоя эмтиир свойствалара урут уруккаттан биллэллэр; 

- Ол курдук кинини кутургуйаҕа сэбирдэҕин хайа быһан саба ууран баайаҕыт. 

- Куртах ыарыытыгар 100г. алоя сэбирдэҕин 3 күн холодильника туруораҕын онтон 

үлтүрүтэн баран литр аҥара оргуйбут сылаас уунан саба кутаҕыт. Мөлтөх уокка туруоран 



оргуйуор диэри сылытаҕыт. Сойутан баран сиидэлиигит. 1 ый устата 1-дии чайнай 

ньуосканан күҥҥэ үстэ иһэҕин. 

- Тумууга 1 чайнай ньуоска алоя сога, эмиэ соччо мүөт, 3 ст. ньуоска репчэтэй луук, 

50мл. уу наада. Кырбаммыт луукка сылаас ууну кутабыт, мүөт, алоя согун эбэбит. 30 

мүнүүтэ туруорабыт уонна сиидэлээн баран муннуга 2-3 хааппыланы кутабыт. 

2) Каланхоэ. 

Тропическай уонна субтропическай оройуоннартан төрүттээх. Айылҕаҕа кини 

таастаах почваҕа, хайа быарыгар, муора кумахтаах кытыытыгар үүнэр. Онон дьиэҕэ 

үүннэрэргэ кинини сырдык сиргэ туруораҕын. Сайынын наһаа куйаас буоллаҕына күнтэн 

кумааҕынан күлүктэтэр наада уонна өлгөмнүк уу кутуллар. Кыһынын сөрүүн сиргэ 

туруораҕын, уу кутуутун аҕыйатаҕын. 

Каланхоэны күөмэй ыарыытыгар, тымыр араас ыарыыларыгар, тирии хайа 

барыытыгар тутталлар. Ону таһынан кураанах тириилээх сирэйгэ каланхоэттан мааска 

оҥостуохха сөп. 

Холобура: 

- сөтөлү эмтииргэ каланхоэттан сэбирдэҕин ылан ыстыыбыт уонна тобоҕун 

силлиибит; 

- онтон сирэй хатардаҕына 1 сымыыт араҥаһыгар 1 ст. ньуоска каланхоэ симэһинин 

уонна 1 ст. ньуоска мас арыытын кутан мааска оҥостон туттуллар. 

3) Золотой ус. 

Билигин ыал аайы золотой ус диэн үүнээйи баар. Кини научнай аата «Коллизия 

душистая». Золотой ус сырдык, сылаас сири сөбүлүүр. Сэбирдэхтэрэ уһун синньигэстэр, 

элбэх ойоҕос салаалардаах. 

Золотой ус сахарнай диабетка, сүһүөх иһиитигэр, сөтөлгө, ис – үөс ыарыыларыгар 

туттуллар. 

- Золотой ус илдьиритиллибит сэбирдэҕин итии уунан саба кутан баран 24ч. устата   

термоска туруоруллар. Онтон сиидэлээн баран 50г. аһыах 40 мүн. иннинэ сылаастыы 

иһиллэр. 3 күн устата. Маннык сахарнай диабетынан ыалдьааччылар эмтэнэллэр. 



- Сүһүөхтэрэ иһэр дьон золотой ус 1 сэбирдэҕин мускуйан баран ыалдьар сиригэр 

саба туттан салапаанынан, баатанан баайан кэбиһэллэр. Күн аайы бэрэбээски 

уларытыллар. 

- Золотой ус компьютер киһи доруобуйатыгар буортулаах сардаҥаларын иҥэринэр. 

Онон кинини компьютер остуолугар уурар туһалаах. 

4) Пеларгония (герань). 

Бу үүнээйи сырдыгы таптыыр. Сүрдээх боростуой, талымаһа суох. Таарыйдахха сыт 

тахсар. Герань араас кэрэ дьүһүннээх сибэккилэнэр: маҥан, кыһыл, розовай. 

Герань зобу, куртаҕы, утуйбат буолууну эмтииргэ уонна доруобуйаны уопсай 

бөҕөргөтүүгэ туттуллар. Саас киһи битэмиин тиийбэтиттэн мөлтүүр. Онно маннык 

гыныллар: герань 200г. сэбирдэҕин уонна 500г. клюкваны мясорубкалыыллар уонна 2л. 

бааңкаҕа кутан 1 суукка туруоруллар. Онтон 1кг. мүөтү эбэн үчүгэйдик булкуйаҕын, ону 

чайнай ньуосканан күҥҥэ 3-тэ аһыах 20 мүн. иннинэ иһиллэр. 

Оҕолор илиилэрин, атахтарын элбэхтик онно – манна быһыта – хайыта түһэллэр, 

өлөрөллөр, онно герань сэбирдэҕин сууйан баран саба тутан баайаҕын. 

Сибэккини таптааччылар кинини дьикти көрүҥүн иһин интэриэһиргээн үүннэрэллэр 

эбит. Бу оҕолор кэпсээбит үүнээйилэрэ билигин оскуолаҕа бааллар. 

3. Оонньуу «Дьиэ сибэккитин төһө билэҕин?» 

Биллэрин курдук, хас биирдии ыал билигин дьиэтигэр араас сибэккилэри үүннэрэр. 

Ити интэриэһинэй дьарыгынан ыал ийэлэрэ үлүһүйэллэр. Онтон сиэттэрэн дьиэ кэргэн 

бары сибэкки аатын, кинини көрүү – харайыы үлэлэрин билэр буолаллар. Онон 

барыгытын «Дьиэ сибэккитин төһө билэҕин» диэн оонньууга кыттыыны ыларгытыгар 

ыҥырабын. 

4. «Бу интэриэһинэй». 



Дьиэ үүнээйитин туһунан төһө баҕарар кэпсиэххэ сөп. Холобур, традесканция 

норуокка биллэр аата «сплетница» силигилээн үүнэр буоллаҕына, эн дьиэҥ энергетиката 

күүстээх эбит.  

- Утуйар хоскор розмарин, монстера, герань баар буоллахтарына түргэнник уоскуйан 

утуйар эбиккин. 

- Декабристка, бегония кыраһыабай эрэ көстүүнү, доруобуйаны эрэ бэлэхтиир 

буолбаккалар дьон бэйэ – бэйэлэригэр эйэҕэстик сыһыаннаһыыларын олохтуур уонна 

настарыанньаны көтөҕөр суолталаахтара биллибит. Бегония өссө эһиги күүскүтүн 

харыстыыр. 

- Бу судургу көрүҥнээх «сенсевьера» дьоҥҥо – сэргэҕэ ханнык аатынан биллэрий? 

(Тещин язык). Ити үүнээйини оскуолаларга хас кылаас аайы үүннэриэххэ наада эбит. 

Кини туһунан «настоящая кислородная установка» диэн суруйаллар. Кислороду элбэхтик 

оҥорон таһаарар кэмэ – күнүс, оруобуна биһиги үөрэнэр, үлэлиир кэммит. 

Сенсевьераҕа майгынныыр, элбэх кислороду таһаарар үүнээйинэн боростуой алоэ 

уонна фикустар буолаллар. 

- Киһи доруобуйатыгар буортулаах микроорганизмнары утары охсуһар көтө сылдьар 

фитонцид диэн веществоны таһаарар үүнээйилэр бааллар. Кинилэртэн саамай ордуктара, 

атыннык эттэххэ лидердэрэ бары билэр хлорофитуммут буолар эбит. 4-5 хлорофитум 

суукка устата дьиэҥ иһигэр баар буортулаах микрофлораны 80% диэри суох оҥорор. 

- Хлорофитум, герань, монстера элбэх ууну иһэр буоланнар атын үүнээйилэрдээҕэр 

элбэх сииги таһааран дьиэ салгынын быдан сибиэһэй, ыраас оҥороллор. 

- герань олох хаппырыыһа суох, сибэккилэрэ олус кыраһыабайдар. Маҥан 

сибэккилээх гераньҥа оҕо кута баар эбит;  розовай сибэккилээх тапталы, или – эйэни 

араҥаччылыыр; уот кыһыл сибэккилээх герань киһиэхэ күүстээх үчүгэй энэргияны биэрэр 

уонна эмтиир. Киэһээ дьиэҕэр үлэттэн сылайан кэллэххэ кыһыл сибэккилээх үүнээйи 

аттыгар олорорго сүбэлииллэр. 

5. Түмүк. 



- Дьон тоҕо сибэккини үүннэрэллэрий? 

- Бүгүн истибиккититтэн ханнык дьиэ үүнээйитин ордук сөбүлээтигит? Тоҕо? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Айылҕа уонна доруобуйа. 

Сыала : Айылҕа киһи доруобуйатыгар сүҥкэн суолталааҕын өйдөтүү, айылҕаҕа 

харыстабыллаах сыһыаны иитии. 

Тэрилэ: күн, салгын, үүнээйи, уу ойуута. 

Хаамыыта : 

1) Таабырын. 

Айылҕаҕа туох киирсэрий? (күн, салгын, уу, үүнээйи, тыынар тыыннаах). 

 Күнэ суох олох суох. Үүнээйи үүммэт, хамсыыр харамай сүтэр, киһи сүөһү эстэр. Күн 

сырдыгы, сылааһы, күүһү биэрэр. Күн тыктаҕына тыынар тыыннаах бары үөрэллэр. 

Салгын.  Ыраас салгына суох дьон, хамсыыр-харамайдар, үүнээйилэр кыайан тыыннаах 

буолбаттар. Ол гынан баран фабрикалар, заводтар араас техника салгыны киртитэллэр. Бу 

доруобуйаҕа улахан буортулаах. Ол иһин дьон салгыны ыраастыыллар, мас олордоллор. 

 Үүнээйи сири киэргэтэр, салгыны ыраастыыр. Хайдах ыраастыырый? (оҕолор 

эппиэттэрэ). 

Ойуур- дьиикэй кыыллар, көтөрдөр дьиэлэрэ. Манна тэллэйдэр, отоннор араас астаах 

талахтар үүнэллэр. Маһы элбэђи кэртэххэ үрэхтэр,  күөллэр, өрүстэр уолаллар. Хамсыыр-

харамайа күрэнэр, сир алдьанар. 

Ойуур дьон олорор сирин кураантан, тыалтан, хаар тибиититтэн, буурҕаттан хаххалыыр. 

 Уу иһэргэ эрэ наадалаах буолбатах. Уута суох үүнээйи үүммэт, заводтар кыайан 

үлэлээбэттэр. Киһи, хамсыыр-харамай, үүнээйи ыраас айылҕа уутугар наадыйаллар. 

Уу туохтан киртийэрий? (эппиэттэр). Киртийбит уу балыга өлөр, үүнээйилэрэ иинэллэр- 

хаталлар. Оннук ууну иһэр уонна туттар сатаммат. 

 Тыынар- тыыннаахха туохтар киирсэллэрий? (эппиэт). Киһи, көтөрдөр, кыыллар, 

балыктар, үөн- көйүүр.  

Кыыллар көтөрдөр биһиэхэ ас таҥас буолаллар. Киһи кинилэри эспэккэ, харыстаан 

бултуохтаах. 

Үөн- көйүүр туһата элбэх. Кинилэр көтөрдөргө аһылык буолаллар. 

Айылҕаҕа саамай өйдөөх тыынар тыыннаах- киһи. Онон киһи айылҕа баайын өйдөөхтүк, 

кыһамньылаахтык туһаныахтаах. Оччоҕуна эрэ тыынар салгын, уу ыраас, көтөр-сүүрэр, 



от-мас дэлэй буолуо. Эһиги, оҕолор, айылҕаны харыстаан тугу оҥоруоххут этэй? 

(эппиэттэр) Айылҕаны харыстааһын тематыгар плакаттары көрдөрүү. 

2) Оҕолорго үлэ: Бөлөхтөрүнэн айылҕа харыстабылыгар сыһыаннаах плакаттары айан 

оҥоруу. 

3) Түмүк: айылҕаны харыстааммыт биһиги бэйэбит доруобуйабытыгар үчүгэйи 

оҥоробут. Ол курдук ыраас салгын, уу киһи организмыгар олус наадалаах. Ыраас ууну 

иһэр, туттар, ыраас сибиэһэй салгынынан тыынар киһи доруобай буолар. Доруобай, ыраас 

айылҕаттан ылыллыбыт аһылык киһиэхэ олус наадалаах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Хамсаныылаах оонньуулар. 

Сыала:өбүгэ оонньууларын билиһиннэрии, кинилэр эти-хааны сайынарыыга, эрчийиигэ 

туһаларын өйдөтүү. 

Тэрилэ: оонньууга туттуллар предметтэр. 

Саха дьоно былыр-былыргыттан иллэҥ кэмнэрин оонньоон-көрулээн атааралларын 

астыналлара. Кыһыммыт кылгас күннээх, уһун түүннээх буолан, күнү-дьылы кылгатаары, 

түүн хойукка диэри оонньуу арааһын тэрийэллэрэ. Ордук ыраахтан хоноһо кэлэн 

хонноҕуна, оһоххо сыалаах эт дыргыччы буһан, остуолга хоторулуннаҕына, ирэ-хоро 

кэпсэтэ-кэпсэтэ, аһаан-сиэн бутэн баран, араас уһуйээннэри кэпсэтэн, өбугэлэрин 

оонньууларын санаһар эбиттэр. 

 Өбугэлэрбит сайын сайылыкка оҕолуун-улаханныын бары тэнҥэ оонньоон туһунан 

көрү-нары тардаллара. Атыыр оҕустары харсыһыннарыы биир дьикти буолара. Атыыр 

сылгылар өрүтэ тура-тура сүнньүлэрин хадьыктаһан охсуһуулара, ньирэйдэр 

мэҥирэһиилэрэ, ынахтар маҥыраһыылара, 05о-аймах үөрэн-көтөн чаҕаарара сайылык 

киэһэлэрин кэрэ музыката буолан иһиллэрэ.  

Өбугэ үгүс оонньуута билигин умнуллубут. Оонньуулар үксүлэрэ спортуҥу 

көрүҥнээхтэр. 

Бүгүн биһиги өбүгэлэрбит оонньууларыттан сорох оонньууларын үөрэтиэхпит, 

оонньуохпут. 

 

КЫАҺЫЛАНЫЫ 

Итии-куйаас кэмнэргэ ынах-сүөһу эмиийэ хатан эбэтэр кыымаайы, күлүмэн сиэн, 

дэлби бааһыран, кыайан ыаппат буолан хаалааччы. Ол иһин тэбиэлэммэтин, улаханнык 

мөхсүбэтин диэн кэлин атахтарын такымнарын үөһээ өттүнэн быанан кыаһылаан 

кэбиһэллэр. 

Оҕолор элбэх буолан түмүстэхтэринэ «кыаһыланыы» диэн курэхтэһиини тэрийэллэр 

эбит. Икки бөлөххө арахсаллар. Оонньуу ыытааччы курэхтэһээччи дьону барыларын 

атахтарын бэрбээкэйдэриттэн кыаһыланалларыгар этэр. Хаҥас бэрбээкэйдэрин куустаран 

ылан, иккитэ эрийэ тардан, уҥа атахтарын бэрбээкэйдэригэр аҕалан, сөллүбэт гына ыга 

баайан кэбиһэллэр. Оччоҕо атахтарын икки арда кыра арыттаах буолар. 



Оонньуу ыытааччы 15—20 метр сиргэ курэхтэһэр сир бэлэмниир. Икки бөлөх 

дьонун тус-туспа субуруччу туруортуур уонна бэлиэтэммит сири эргийэн кэлэн, урут 

турар икки киһи илиилэрин тэҥҥэ таарыйар. Кыаһылаах киһи, ба5ар, ойуоккалаан 

сүүрдун, ба5ар, хаамтын, ол бэйэтиттэн тутулуктаах. Оҕуннаҕына да туран сүүрүөх 

тустаах. Урут кэлбит бөлөх дьоно кыайаллар. 

Өскөтун сүүрэн истэҕинэ кыаһыта сөллөр күннээх буоллаҕына, көрө охсон тута 

бааныахтаах уонна салгыы сүүрүөхтзэх. Бу оонньууну билигин кулууптарга, 

спортзалларга оонньотуохха сөп. Саха оонньууларыттан биир дьикти оонньуу. Кыахтаах 

эрээри, кыаһылаах буолуу... 

 

АТАРАЛААН СУУРУУ 

Бу оонньууну өбүгэлэрбит саҕана ыһыах күрэхтэһиитигэр киллэрэр эбиттэр. 

Кырдьаҕастар кэпсээннэринэн, атаралаан сүүрэр киһи сиртэн тэйэн барыытыгар, көннөру 

сүүрэн иһэр киһини куотара эбитэ уһу. 

Атаралаан сүүрүүнү 100 метр сиргэ эбэтэр 50 метр сиргэ холоон ыыталлар эбит. 

Түһэр сиргэ кэккэлэһэ турунан кэбиһэллэр. Оонньуу ыытааччы: «Чэ!» — диирин кытта, 

хаҥас атахтарын иннилэрин диэки, уҥа атахтарын кэннилэрин диэки суурэн иһэр курдук 

туттан, икки атахтарыгар тэбис-тэҥҥэ тирэнэн, иннилэрин диэки ойон иһиэхтээхтэр. 

Биэтэккэ диэри өрө тэйэн, урут атаралаан тиийбит кыайыылаађынан тахсар. 

Билигин бу оонньууну киэҥник тэнитиэххэ сөп. Спортивнай оонньуу биир керуҥэ 

буолар кыахтаах. Атаралаан сүүрүүгэ хамаанданан күрэхтэһиини тэрийиэххэ сеп. 

КИРИЭС ТЭБИИ 

Икки тэбис-тэҥ 3 см кэтиттээх, 70 см уһуннаах, 0,5 см халыҥнаах маһы ылан көнө 

сиргэ кириэстии уураллар. 

Оонньооччу киһи сис туттан кириэстии ууруллубут мас таһыгар кэлэр. Кини бу 

кириэс үрдүнэн атахтарын кириэстии тэбэн, маһы таарыйбакка, үҥкүүлээн бэдьэйиэхтээх. 

Уҥкүүлүүр кэмигэр ханнык баҕарар ырыаны дорҕоонноохтук ыллыахтаах. 

Өскөтун, маһы таарыйан кэбистэҕинэ, хотторбутунан ааҕыллар. Кини биир мүнүүтэ 

тохтобула суох кириэһи таарыйбакка үҥкүүлээтэҕинэ кыайыылааҕынан тахсар. 



 

АТ БУОЛАН СЫРСЫЫ 

Сайын сайылыкка тахсыы оҕо аймахха саамай күүтүүлээх кэм буолара. Оҕолор 

сындалҕаннаах уһун кыһын кэнниттэн көрсүһэн араас оонньуулары оонньууллара. 

Олортон биирдэстэрэ — «ат буолан курэхтэһии». 

Үс эбэтэр биэс оҕо икки илиилэринэн сиргэ тайаналлар, икки атахтарын төбөтүгэр 

тирэнэллэр. Бары кэккэлэһэн, сүүрэргэ бэлэм тураллар. Сүүрэр сирдэрэ 30—50 метр 

уһуннаах көнө сир. «Чэ!» — диэн хамаанда кэнниттэн бука  бары тэбис  тэҥҥэ түһүнэн  

кэбиһэллэр. 

Кинилэр сүүрэллэригэр икки илиилэрин-атахтарын тэҥҥэ ылан, сылгы эрчимнээхтик 

сүүрэринии төҥкөйөн барыахтаахтар. Ким урут эрдэттэн тардыллыбыт сурааһыны үктээн 

ааста5ына, ол оҕо кыайыылааҕынан тахсар уонна бүгүҥҥү күннээх оонньууга «баһылык» 

буолан оонньуулары  салайар  чиэскэ тиксэр. 

 

 

ОЙБОНТОН УУЛААҺЫН 

Күөлгэ ойбон алларан, сүөһүнү уулатыы билигин да5аны тарҕаммыт суол. Онон 

үгүстэр ойбон хайыарбыт уута олус ыраах чөҥөрүйэн сытар буоларын бэркэ билэллэр. 

Сүөһүлэр эрэйдээхтэр моойдорун уһата-уһата уулуу сатыыллар, сорохтор илин 

атахтарынан тобуктаан уулууллар. Итини бэлиэтии көрөн өбүгэлэрбит, сүөһүлэрин 

аһынан, бэйэлэрэ эмиэ эрэйинэн «уулуур» оонньууларын айбыттар. 

Сиртэн биир тутум үрдүктээх иһиккэ ууну толору  куталлар.   Ыытааччы  оонньуу  

быраабылатын кэпсиир уонна кыттар дьону биир сиргэ туруорар. Бастакы оонньооччу 

уҥа илиитинэн хаҥас кулгааҕын эминньэҕин тутар, хаҥас илиитинэн хаҥас атаҕын 

кэтэҕинэн уҥа ата5ын төбөтуттэн тутар уонна илиилэрин араарбакка, аҥар атаҕынан 

туран эрэ төҥкөйөн, мас кытыйаттан уулаан ылыахтаах. Өскөтун төҥкөйөн иһэн 

илиилэрин арааран, тайана түстэҕинэ, оонньууттан туораан иһиэхтээх. Илиилэрин 

араарбакка, аҥар ата5ынан, учугэйдик төҥкөйөн уу истэҕинэ, кыайыылааҕынан тахсар. 



Бу оонньууну оонньуурга билигин ууну бүлүүһэҕэ туруоруохха сөп эбэтэр биир 

тутум урдуктээх ханнык ба5арар иһити ытыран ылыахха сөп. «Ойбонтон уулааһын» оҕо 

эрдэттэн дьарыктанна5ына, спортивнай көрүҥэр улахан көмөну оҥоруон сөп. 

 

ХАРДАҔАС ОХТОРУУТА 

Бу оонньууну ханна ба5арар түмсэ түһээт оонньуохха сөп. Онно сөптөөх хардађас 

эбэтэр сонос чуурка мас (үрдүгэ 50 см буолуохтаах) наада. Хардаҕаһы оонньуур сир 

ортотугар туруоран кэбиһэллэр, ону тула илиилэриттэн сиэттиһэн уонча киһи төгүрүччү 

тураллар. «Чэ!» — диэн хамаанда кэнниттэн харда5ас тула эрчимнээхтик эргийэ 

сүүрэллэр. Ол сүүрэ сылдьан, хардаҕаһы сууллартараары, аттыгар баар киһилэрин 

хардаҕас диэки үтэйэллэр. Анараа киһи, хайа баҕарар албаһынан хардаҕаһын   таарыйбат   

сыалтан,   дьонуттан илиитин араарбакка эрэ, тула көтө-мөҕө сылдьыахтаах. Ким 

охторбут туораан иһиэхтээх. Бутэһик икки киһи хааллаҕына, иккиэн илиилэриттэн 

сиэттиһэн, хардаҕас нөҥүө туран эрэн тардыалаһан, хардаҕаһы биирдэрэ охтордо5уна, 

охторботох киһи кыайыылаа5ынан тахсар.   Кыргыттар  да,   уолаттар  да   кытталлар. 

ХАЙАХ ХОСТООҺУНА 

Өбугэлэрбит таптаан оонньуур оонньуулара этэ. Бу оонньууну төһө баҕарар киһи 

оонньуон сөп. Оонньуу ыытааччы остуолбаны куустаҕына ыһыктыбат кыахтаах киһини 

остуолбаны куустаран олордор. Кини кэнниттэн субуруһа бары бэйэ-бэйэлэрин 

хоннохторун анныларыттан ыгыта куустуһан олоруохтаахтар. Оонньуу ыытааччы, 

барыларын олордон баран, биир бөҕө-таҕа киһиэхэ соруйар: «Кыһыҥҥы хаһааскын 

хостоо эрэ, нохоо! Хайдах этигиний?» 

Онуоха бөҕө-таҕа көрүҥнээх киһи, баҕананы кууһан олорор дьоҥҥо тиийэн, бүтэһик 

киһини хонноҕун анныттан ылан, кэннин диэки чинэрийэ-чинэрийэ соһуохтаах. Баҕананы 

кууһан олорор дьон, ыгыта тутуһан, ыытыспакка олоруохтаахтар. Ким эрэ, илиитэ 

сылайан, ыһыктан кэбистэбинэ, бөҕө-таҕа киһи, ньылбы соһон ылан, оонньуур 



миэстэлэриттэн тэйиччи таһаарыахтаах. Ол курдук, бүтэһик баҕананы кууһан олорор 

киһини эмиэ ньылбы соһуохтаах. 

Өскөтүн кыайан дьонун баҕанаттан араарбатаҕына, ол баҕананы кууһан туран, 

ыстараап толоруохтаах. Оттон дьонун барытын хос-тоото5уна, киниэхэ бары сүгүрүйэн 

туран үстэ бокулуон биэрэллэр: «Махтал буоллун эйиэхэ, хайахпытын хостообуккар! 

Уруй-туску!» — диэн төттөру бэйэлэрэ ыстараап толоруохтаахтар. Бөҕө-таҕа киһи «хайах 

хостууругар» дьонун кычыгылатыа, кымыстыа суохтаах. Өскөтүн кычыгылатан, 

кымыстаан дьонуттан араардаҕына, оонньуу тохтотуллар уонна «хостооччу» бэйэтэ 

ыстарааптанар. Хайах хостуур киһини бары солбуйса сылдьан оонньуохтаахтар. 

Түмүк: Бүгүн ханнык оонньуулары биллибитий? 

-Бу оонньуулар туох туһалаахтарый? 

IV кылаас 

Тема: Оҕуруот аһын эмкэ туттуу. 

Сыала: оҕуруот аһа эмкэ туттуллуутун билиһиннэрии. 

Тэрилэ: оҕуруот астара, туттар тэриллэр., иһиттэр. 

Хаамыыта: 

1. Оҕуруот аһын быыстапката (оҕолор аҕалбыт астара). 

- Оҕуруот аһын туһунан эһиги тугу билэҕитий? (оҕолор эппиэттэрэ) 

2. Бэсиэдэ. 

- Оҕуруот астара битэмиининэн байдар, ол иһин кинилэри өрүү аска туттабыт, ону 

таһынан эмтиир күүстээхтэр. 

1) Моркуоп. Моркуоп аһа, ото, сиэмэтэ барыта эмтээх. Моркуобу сибиэһэйдии 

сиэтэххэ сэниэ киллэрэр. Күн аайы сиир буоллахха организм ыарыыны утарар күүһэ 

улаатар. Моркуоп согун ис-үөс ыарыытыгар туһаналлар. Сиэмэтин ууга оргутан бүөр, 

хабах ыарыыларыгар тутталлар. Моркуоп согун мүөтү кытта булкуйан сөтөлү, күөмэй 

ыарыытын, айах бааһын эмтииллэр. 

2) Сүбүөкүлэ. Былыр-былыргыттан сүбүөкүлэ эмтээҕэ биллэр. Кинини ас буһарар 

органнары, хаан аҕыйаҕын эмтииргэ туһаналлар. Ордук эмкэ сибиэһэй сүбүөкүлэ согун 

тутталлар. Ангинаҕа күөмэйи сайҕаныллар. Тумуулаатахха муннуга кутуллар. Төбө 



ыарыытыгар баатаны сүбүөкүлэ согар илитэн баран кулгаахха угуллар. Сүбүөкүлэ 

сэбирдэҕин эбэтэр сибиэһэйдии быһыллыбыт сүбүөкүлэни тирии бааһыгар, көҕөрүүгэ, 

итиигэ буһууга ууруллар. 

3) Эриэппэ луук. Эриэппэ луук олус элбэх ыарыыга туттуллар. Луукка фитонцидтар 

бааллар. Кинилэр микроптары, вирустары, грибоктары, ыарыыны тарҕатааччылары 

өлөрөллөр. Ол иһин эриэппэ луук ангинаны, гриби, ириҥэлээх ыарыылары эмтиир. Луук 

ас амтанын тупсарар, аһыыр баҕаны көбүтэр. Илдьиритиллибит луугу үлүйүүнү, итиигэ 

буһууну эмтииргэ тутталлар. Луугу төгүрүктүү буһаран баран аҥаардыыгын уонна сылаас 

эрдэҕинэ кутургуйаҕа саба ууран баанаҕын. Бу луугу 4 чаас буола-буола уларытыллар. 

4) Чеснок. Чеснок эмкэ киэҥник тутуллар. Кинини тымныйыыны эмтииргэ, ас 

буһарар органнарга, аппетит көтөҕөргө туһаналлар. Өссө үөс, куртах ыарыыларын 

эмтииргэ тутталлар. Грипп ыарыыта турдаҕына хайаан даҕаны чесногу сиэниллиэхтээх 

эбэтэр сыттаныллыахтаах. Тоҕо диэтэххэ кини бу ыарыыны тарҕатар бактериялары 

өлөрөр. Ириҥэлээх бааһы эмтииргэ чесногу буһаран илдьиритэн сиир арыыга булкуйан 

баран сотуллар. 

5) Петрушка. Петрушка ордук кини сиэмэтэ оргшанизмтан тууһу таһаарарга 

көмөлөһөр. Петрушка сиэмэтин үөс, бүөр тааһын түһэрэргэ туталлар. Сирэйгэ 

веснушкалаах, хара бээтинэлээх буоллаххына петрушка силиһин оргутан, ону сиидэлээн 

сотто сылдьыаххын сөп. Тириигин маҥхатыаххын баҕарар буоллаххына күн аайы 

петрушка сэбирдэҕин согунан сотун. 

6) Укроп. Укроп тымыр кэҥэтэр, сүрэх үлэтин тупсарар, хаан баттааһынын намтатар. 

Кыра оҕолоох ийэ укроп сиэтэҕинэ үүтэ элбиир. Укроп сиэмэтин ууга туруоран утуйуон 

иннинэ истэххэ үчүгэйдик утуйаҕын.  

7) Хортуоппуй. Хортуоппуйга крахмал, белок, калий уонна битэмииннэр баар 

буоланнар кини сүрүн аһылык быһыытынан биллэр. Төбө ыарыытыгар сиикэй 

хортуосканы төгүрүктүү быһан икки чэчэгэйгэр ууран баанаҕын. Хортуоппуй оргуйбут 



уутун паарыгар тыынан тыынар органнар ыарыыларыттан эмтэниэххэ сөп. Теркаламмыт 

сиикэй хортуоппуйу итиигэ бустахха саба ууран эмтэнэллэр. Бөдөҥнүү буспут итии 

хортуоппуйу сылаас компресс быһыытынан туттуохха сөп.  

8) Хаппыыста. Хаппыыста организмтан холестерины таһаарар уонна ас буһарар 

органнар үлэлэригэр көмөлөһөр. Уойар ыарыыга уонна саахарнай диабеттаах дьоҥҥо 

хаппыыстаны сииргэ сүбэлииллэр. Хаппыыста сэбирдэҕин искэҥҥэ сууйан баран 

уураллар. Төбө ыарыйдаҕына хаппыыста сэбирдэҕин саба ууруналлар. Миилэ 

ыарыытыгар хаппыыста рассолунан айаххын сайҕаныаххын сөп, эбэтэр аһыы 

хаппыыстаны ыстыахтааххын.  

3. Оҕуруот астарыттан салат оҥоруу.  

Оҕолор аҕалбыт оҕуруоттарын астарыттан бэйэлэрэ кырбаан салат оҥороллор. 

1.Түмүк. 

Оҕуруот астара улаатарга, доруобай буоларга туһалыыллар. Оҕо кыра эрдэҕиттэн 

сибиэһэй оҕуруот аһын күн аайы сиирэ наадалаах. Оҕуруот аһын үүннэриигэ 

дьоҥҥутугар көмөлөһүҥ. Бэйэ үүннэрбит аһа ордук минньигэс буолар. 

 

Тема: Хаамарга, олорорго, турарга сөпкө тутта сылдьыы 

Сыала: Осанка өйдөбүлүн биэрии,  сөптөөхтүк тутта сылдьыы суолтатын  өйдөтүү. 

Тэрилэ: уруһуйдар. 

Хаамыыта: 

Бэсиэдэ: 

- сиэркилэ иннигэр тураҥҥыт осанкаҕытын бэрэбиэркэлэниҥ. Өрүү тута сылдьаргыт 

курдук холкутук туран көрүнүҥ. Бу эһиги осанкаҕыт буолар. Осанка диэн киһи 

хаамарыгар, олороругар, турарыгар хайдах тутта сылдьара ааттанар. 

Сөптөөх осанкаҕа төбөҕүт көнө, сарыҥҥыт нүксүччү түспэт, сискит көнө, испитин 

иһирдьэ тардабыт. Бэйэҕит осанкаҕытын бэйэҕит көрүнүөхтээххит. Сыыһа осанкаҕа 

төбөҕүт уонна санныгыт умса түспүт, сискит токур, искит тахса сылдьар, тобуктаргыт 



бокуйаллар. Сыыһа тутта сылдьыы фигураҕытын эрэ буортулаабат ис органнар үлэлэрин 

кэһиэн уонна мэһэйдиэн сөп. Ол иһин үчүгэй осанкалаах буоларга кыһаллыахтааххыт. 

Х-р: манекенщицалар үчүгэй осанкалаах буоларга маннык гыналлар эбит. Атах 

сыгынньах истиэнэҕэ төбөлөрүнэн, көҕүстэринэн уонна тилэхтэринэн сыста тураллар. Бу 

кинилэргэ көнө уонна тупсаҕай быһыылаах-таһаалаах буолалларыгар көмөлөһөр.  Эһиги 

төбөҕүтүгэр биир кинигэни ууран баран туппакка, көнөтүк туттан хааман 

дьарыктаныаххытын сөп. Үчүгэйдик, холкутук хаамар буоллаххытына икки-үс кинигэни 

ууран  хаамыҥ. 

Телевизорынан көрдөххө Африка дьахталлара төбөлөрүгэр ыарахан иһити: уулаах 

кувшины, фрукталаах корзинаны илиилэринэн туппакка эрэ илдьэ сылдьаллар. Бу 

дьахталлар көнө, тупсаҕай быһыылаахтарынан биллэллэр. 

Сөптөөхтүк тутта-хапта сылдьыы киһи культуратын көрдөрөр. Дьон ортотугар 

общественнай сирдэргэ илиини күүскэ дайбааһын, саннынан анньыаланыы, атаҕы соһон, 

ыстаҥалаан хаамыы, нүксүччү  туттуу барыта сүөргүтүк көстөр.   

Практическай чааһа : 

 Осанкаҕа эрчиллиилэри оҥоруу: истиэнэҕэ сыстан туруу, кинигэни төбөҕө ууран 

хаамыы, паалканы көхсүгэ тутан хаамыы.  

Түмүк: 

Көнө быһыылаах-таһаалаах буоларга маннык быраабылалары тутуһуҥ: 

1. Сарсыарда аайы зарядка оҥоруу, спордунан дьарыктаныы. 

2. Үөрэнэр суумка көхсүгэ сүгүллэр буолуохтаах. 

3. Сытарга тэллэх кытаанах сыттык, намыһах буолуохтаах. 

4. Санныны көнөтүк тутан, иһи ылан, төбөнү кыратык көтөҕөн сылдьыллыахтаах. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Бастакы көмөнү оҥоруу. 

Сыала: ыксаллаах быһыыга-майгыга уолуйбакка бастакы көмөнү оҥоруу 

ньымаларыгар үөрэтии. 

Тэрилэ: ойуулар. 

Хаамыыта: 

Олоххо буолар араас киһи олоҕор суоһуур, кутталлаах кэмнэргэ уолуйбакка бастакы 

көмөнү түргэнник оҥоруу улахан оруолу ылар. Холобур киһи араас эчэйиилэри ылыан 

сөп: көҕөрүү, өлөрүү, быһахха, тааска быһыы, үлүтүү, ууга түһүү уонна уокка оҕустарыы, 

өйү сүтэрии, манык түбэлтэлэргэ аттыгытыгар улахан киһи, быраас суох буоллађына 

бастакы көмө хайдах оҥоһулларын оҕо эмиэ билиэхтээх. Эһиги элбэхтик үлтү түһэҕит, 

кэтиллэҕит, охтоҕут. Эккитин көҕөрдөҕүт, өлөрөҕүт. Ол аата тириигит анныгар кыра 



тымырдар быстан хаан турар. Ол миэстэҕэ тута тымныы тутуллар (муус, хаар, тимир, 

тымныы ууга илитиллибит таҥас). 

1. Тымныыга сирэйгин, кулгааххын, илиигин иһэлиттэххинэ эбэтэр үлүттэххинэ 

хаарынан сотуллубат, илиигинэн эбэтэр сымнаҕас таҥаһынан аалаҕын. Дьиэҕэр кэлэн 

тымныы уунан тутаҕын. Үлүйбүт миэстэни сылааска чугаһатымаҥ. (оһоххо, батареяҕа, 

итии ууга). 

2. Итиигэ буһуу: итии ууга бустахха тута таҥас устуллуохтаах, эчэйбит сиргэ тута 

тымнныы уу кутуллуохтаах, эбэтэр эчэйбит миэстэни тымныы ууга уган туруллуохтаах. 

Ол кэннэ суһал көмөнү  ыҥырыахтааххыт. 

3. Муннутуттан хаан кэлбит киһини төбөтүн кыратык төҥкөтөн олордуллар, 

тымныыны тутуллар, 4-5 мүн. муннун сүһүөҕүн аннынан хам туталлар. Төбөтүн хантатыа 

суохтааххын. 

4. Сайын куйааска охсуу ылыы. 

 Сайын күн уотуттан охсуу ылан уҥан түстэххинэ бастакы көмө. Түргэнник күлүккэ 

күн уота дьайбат сиригэр киһини илдьиллиэхтээх, тимэхтэриттэн, ыга тутар таҥаһыттан 

босхолонуллуохтаах, төбөтүгэр тымныы тутуллуохтаах, атахтарын үөһэ көтөҕүллүөхтээх. 

Нашатырнай спирт туттуллар. Ити барыта көмөлөспөтөҕүнэ искусственнай тыын 

киллэрии ньымата туттуллуохтаах: тиэрэ сытыараҕыт, тыла бэлэһин бүөлээбэтин 

наадатыгар айаҕын иһигэр тылы баттата  ньуоска тутаҕыт эбэтэр суон соҕус маһы угаҕыт. 

Онтон ойоҕоһуттан туран түөһүн ортотугар ытыс тилэҕинэн хаста да баттыалыыгыт. Ол 

кэннэ айахха толору салгын эҕирийэн баран чараас таҥас курдат сытар киһи айаҕар 

салгыҥҥытын таһаараҕыт. Эмчиттэри кэтэһэҕит. 

5. Уҥан түһэн өйү сүтэрии. Түргэнник тимэхтэрин, ыга тута сылдьар таҥаһын 

сүөрэҕит төлөрүтэҕит, тиэрэ сытыараҕыт, атахтарын өрө көтөҕөҕүт. Баар буоллаҕына 



нашатырнай спиртэн кыратык баатаҕа кутан муннугар  чугаһатан хамсатаҕыт, 

чэчэгэйдэрин сотоҕут, төбөтүгэр тымныыны тутаҕыт. Уонна тута суһал көмө ыҥыраҕыт.  

6. Ууга түспүт киһиэхэ бастакы көмө. Кытыыга таһаараат айаҕыттан, муннуттан 

симиллибит бадарааны, оту ыраастыыгыт. Онтон тута тобукка умса быраҕан кыратык 

көхсүгэ охсуолаан, таптайан испит уутун сүөкүүгүт. Ол кэнниттэн искусственнай тыын 

киллэриитин оҥороҕут. 

7. Уокка оҕустарбыт киһини хаһан да сүүрэн харбаан  тутан ылбаккыт, эрэһиинэ 

атах таҥастаах эбэтэр сир инчэҕэй буоллаҕына кураанах хаптаһыҥҥа үктэнэн, кураанах 

ураҕас маһынан проводы сыҕарытан киһини босхолоон кураанах сиргэ сытыараҕыт. Тута 

суһол көмө ыҥыраҕыт уонна искусственнай тыын киллэриитин оҥороҕут. 

Түмүк: Араас эчэйиигэ, оһолго түбэһэр түгэннэргэ ыксаабакка, уолуйбакка бастакы 

көмөнү оҥорорго бэлэм буол. Бастакы көмөнү кэмигэр сөптөөхтүк оҥорууттан үтүөрүү 

тутулуктаах. 

 

 

Тема: Настроение кимтэн уонна туохтан тутулуктааҕый? 

Сыала: настарайыанньа арааҺын туҺунан кэпсэтиҺии. 

           Настарайыанньаны хонтуруоллуур уонна салайынар дьоҔурдарын       

сайыннарыы. 

Тэрилэ: икки сирэй ойуута, өҥнөөх харандаастар.                                                              

Хаамыыта:  

1. Оҕолор уочаратынан биир улахан кумааҕыга бэйэлэрин настарайыанньаларын 

өҥнөөх  харандаастарынан эбэтэр фломастерынан уруһуйдууллар. Бүтэрбиттэрин кэннэ 

кылаас настарайыанньата хайдаҕын быҺаарабыт. Сырдык, чаҕылхай өҥнөр үчүгэй 

настарайыанньа баһыйарын көрдөрөллөр.  



2. Оонньуубут. Ыытааччы оҕолор хаһан куһаҕан настарайыанньаланалларын                       

ыйытар. Оҕолор төгүрүччү туран эрэ этэ-этэ бэйэ- бэйэлэригэр мээчиги бырахсаллар. 

3. Илиискэ баар ситуацияҕа хайдах настарайыанньаланалларын уруһуйдууллар. 

Ситуациялар маннык буолуохтарын сөп.     

- тугу эрэ баҕарбаккын оҥоруохтааххын 

- ким эрэ эн итэҕэскин эппит 

- ким эрэ эйигин төрүөтэ суох буруйдуур 

- ким эрэ эрэнэрбитин толорботох 

-күүппүкүнээҕэр куһаҕан сыананы ылбыккын. Уо.д.а. 

4.   Ыытааччы  икки уруһуйу көрдөрөр уонна настарайыанньа диэн тугун ођолортон 

ыйытар. (оҕолор эппиэттэрэ)  

           - настарайыанньа үчүгэй – үөрүүлээх буолуон сөп, эбэтэр куһаҕан –    

хомойуулаах, санаарҕааһыннаах. 

1. Биһиги настарайыанньабыт туохтан тутулуктааҕый?  Киһи настарайыанньатыгар 

субу буола турар түгэннэр эрэ буолбатах, ааспыты санааһын , ис туругун, күн-дьыл кытта 

дьайаллар. Биһиги настарайыанньабыт оннооҕор олорор дьиэбит ырааһыттан, саҥарар 

саҥабытыттан кытта тутулуктаах. Киһиэхэ кинини тулалыыр дьоннор хайдах көрөллөрө, 

киниэхэ тугу уонна хайдах этэллэрэ улахан суолталаах. Сахаҕа маннык өс хоһооно баар  

«Эйэҕэс тыл – эмтиир». Биһиги настарайыанньабытыттан доруобуйабыт эмиэ 

тутулуктаах. Өскөтүн киһи үчүгэй настарайыанньалаах буоллаҕына – доруобай курдук 

сананар. Онтон куһаҕан настарайыанньалаах буоллаҕына бэйэтин ыалдьыбыт курдук 

сананар. Настарайыанньаҕыт түстэҕинэ эһиги хайыыгытый? (кыыһырабыт, ыгылыйабыт, 

ытыыбыт, саҥарбаппыт). 

2. куһаҕан настарайыанньаны хайдах аһарыахха сөбүй? Хас биирдии киһи син биир 

туохтан эрэ хомойор, санаата түһэр. Ол иһин бэйэтиннастарайыанньатын салайына 



үөрэниэхтээх. Эһиги эһиги настарайыанньаҕыт түстэҕинэ хайдах гынаҕыт? (оҕолор 

эппиэттэрэ) Сүбэлэр: уоскуйан соҕотоҕун олорон толкуйданан көр, доҕоргун кыттакөрсөн 

аралдьый, төрөппүттэргин кытта санааҕын үллэһин, музыката иһит, уруһуйдаа, көрдөөҕү 

санаа. Киһи настарайыанньатын сатаан хонтуруолланара бэйэтигэр туһалаах эбит. Ол 

курдук наадалаах түгэҥҥэ бэйэтин кыана туттунар, дьону кытта тапсар, элбэх 

доҕордонор. 

Түмүк: 

Ыытааччы „Кустук устун“ диэн эрчиллии ыытар. Ол көмөтүнэн настарайыанньаны 

тупсарыахха сөп.  Бары турабыт, харахлытын сабабыт. Салгыны дириҥник эҕирийэбит. 

Ону кытта тэҥҥэ кустук устун үөһэ тахсабыт диэн саныыбыт. Салгыны таһаарарбытыгар 

кустуктан сырылыыр курдук сананабыт. Эрчиллиини үс төгүл оҥоробут. 

Санаа үллэстиитэ.  

Эрчиллиини аны  хараҕы симэн   үс-түөрт төгүл хатылыахха сөп. Доруобуйабыт 

үчүгэй буоларын наадатыгар куруутун үчүгэй настарайыанньалаах сылдьыахтаахпыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Өҥ уонна доруобуйа. 

Сыала: Кустук өҥнөрө доруобуйаҕа дьайыыларын билиһиннэрии; күннээҕи олоххо 

өҥү, дьүһүнү сөпкө тутта үөрэтии. 

Тэрилэ: өҥнөөх карточкалар, ойуулар, харандаастар. 

Хаамыыта: 

1. Араас өҥнөөх карточкалар. Биирдии оҕо бэйэтин сөбүлүүр өҥүн талар. 

2. Хас биирдии өҥ бэйэтэ туһунан суолталаах. Кини киһи өйүгэр-санаатыгар, 

доруобуйатыгар, дьоҥҥо сыһыаныгар дьайар. Өҥ, дьүһүн суолталарын өйдүү быһаара 

үөрэниэххэ, доруобуйаны тупсарыахха сөп. 

Кустук хас өҥнөөҕүй? 

1.Ханныктарый? (кыһыл, оранжевай, араҕас, от күөҕэ, сырдык халлаан күөх, хараҥа 

халлаан күөх, фиолетовай). 

Былыр былыргыттан дьон кыһыл өҥү олоххо тардыһыы күүһүн кытта 

сибээстииллэр. Кыһыл өҥ ыраастыыр дьайыылаах. Куһађан эмоцияны суох оҥорор, 

былчыҥ күүрүүтүн устарга көмөлөһөр, сылааһы биэрэр. Кыһыл дьүһүн күүстээх дьоннор 

өҥнөрө. Киһи сылааргыыр, түргэнник сылайар буоллаҕына кыһыл өҥнөөх тугу эмит  

ылыныан сөп. холобур кыһыл өҥнөөх хартыына, папка, сибэкки, иһит. Бу киһи 

настарайыанньатын тупсарар, үлэлиир дьоҕуру үрдэтэр. 

2.Оранжевай өҥ – үүнүү-быйаҥ дьүһүнэ. Кини киһи аппетитын көтөҕөр. Оранжевай 

өҥ куртах, оһоҕос үлэтин тупсарар. Бүөр уонна хабах ыарыыларын эмтиир. Сүрэҕэ, 

тыҥата ыалдьар киһи түннүгэр оранжевай штораны ыйыырыгар сүбэлииллэр. Оранжевай 

дьүһүн куруутун онтон-мантан куттанар киһиэхэ көмөлөһүөн сөп. 

3. Араҕас өҥ үөрүүнү-көтүүнү бэлэхтиир. Симик, муҥкук дьоҥҥо туһалаах. Тирии 

уонна нервнэй система ыарыыларыгар көмөлөһөр. Харах көрүүтүн тупсарар. Кинини 

санитар диэн ааттыыллар. Организмы куһаҕан эттиктэртэн ыраастыыр. Ас буһарар 



органнар үлэлэрин тупсарар. Араҕас өҥ сытыы өйдөөх  буоларга, элбэҕи билэргэ-көрөргө 

көмөлөһөр.  

4. От күөх айылҕаҕа саамай баһыйар өҥ. Сүрэххэ, тыынар органнарга үчүгэйдик 

дьайар. Төбө ыарыытын устар, киһи хаанын баттааһынын сөптөөх нуормаҕа тутар, 

ньиэрбэҕин уоскутар. 

От күөх өҥ киһи туругун биир тэҥник тутар: кини тымныы да буолбатах, итии да 

буолбатах. Киһини күүрдүбэт даҕаны, сылыппат даҕаны. Айылҕаҕа сылдьыы, дьиэҕэ 

күөх үүнээйилэри үүннэрии киһи доруобуйатыгар олус туһалаах. 

5.Сырдык халлаан күөҕэ өҥ эйэни уонна дуоһуйууну аҕалар. Кини хаан 

баттааһынын намтатар, хааны тохтотор. Түргэнник утуйар наадаттан утуйар хоско сырдык 

халлаан күөх өҥнөрү туттуохха сөп. 

Халлаан күөх өҥ өй үлэтин бэрээдэктиир, долгуйууга уонна стресскэ көмөлөһөр. 

6.Хараҥа халлаан күөҕэ өҥ – саамай күүстээх өҥ. Өйү, санааны күүһүрдэр. 

7.Фиолетовай өҥ киһи кистэлэҥ кыаҕын арыйар. Кини тымныйыыга, бааһырыыга, 

харах сылайдаҕына, ыарыйдаҕына туһалыыр. Фиолетовай өҥүнэн сэрэхтээхтик туттуохха 

наада. Олус элбэх фиолетовай өҥ киһи санаатын баттыыр. Кыра оҕолору эмтииргэ 

туттуллубат. Бу өҥ аппетиты намтатар. 

3. Уруһуй «Мин хоһум». 

Бэлэм ойууну кырааскалааһыңңа бэлэмнээһин. 

4. Түмүк. 

- Эһиги  талбыт дьүһүҥҥүт туох суолталаах эбитий? 

- Ханнык дьүһүнү ордук сөбүлээтигит? Тоҕо? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Дьиэ таһынааҕы эмтээх үүнээйилэр. 

Сыала: дьиэ таһыгар чугас үүнэр эмтээх оттору билиһиннэрии, бу үүнээйилэр эмкэ 

туһаларын кэпсээһин. 

Тэрилэ:гербарийдар, карточкалар. 

Хаамыыта: 

1) Киириитэ: 

Эмтээх оттор ойуулара эбэтэр гербарийдара. (Чыычаах ото, ньээм-ньээм, 

бохсурҕана, крапива (хаарыйар ото), үөрэ ото, кииһилэ, суорат ото, ньургуһун, тимэх от).  

- Бу үүнээйилэр ааттарын билэҕит дуо? (оҕолор ааттыыллар). 

- Кинилэр хана үүнэллэрий? 

- Тоҕо кинилэри барыларын түмтүбүт? 

2) Бэсиэдэ. 

Биһиги Сахабыт сирин үүнээйитэ ырааһынан, кирэ-хаҕа суоҕунан аатырар. Ол сөп 

даҕаны. Бытарҕан тымныыбыт үгүс үүнэр-сайдар бактерияны суох оҥороро биллэр. Ити 

үлүгэрдээх тымныы кэнниттэн үүммүт үүнээйи араас туһалаах битэмииннэринэн баай, 

күүстээх. 

Бүгүн биһиги билиэхпит, хас хардыыбыт ахсын үүнэр, сайын аайы көрөр 

үүнээйилэрбит эмтиир күүстээхтэрин. 

1.Чыычаах ото (спорыш). 

Тэлгэһэҕэ көбүөр курдук тэлгэнэр, эбэтэр хаалбыт өтөхтөргө, оттуур сир 

кытыытыгар үүнэр. Бу от үөс, бүөр тааһын түһэрэр кыахтаах. Бу оту бүөргэ, быарга, 

хабахха, сэллик ыарыыга туһаналлар. Сибиэһэйдии хааһы оҥорон оспот баска сотоллор. 

Чыычаах ото хаан баттааһына үрдээһинин намтатар. 

2.Ньээм-ньээм от битэмиининэн баайын иһин аһылыкка тутталлар. Кини сэбирдэҕэ, 

силиһэ ньиэрбэни уоскутар, утуйарга көмөлөһөр, үөс туолуутун мөлтөтөр, тымныйыыга 

туһаныллар. Онтон аһылыкка тахсаатын кытта хомуйан сэбирдэҕин мииҥҥэ, салаакка 

куталлар эбэтэр отоннору кытта булкуйан утах оҥостон иһэллэр. 



Биллэн турар, үчүгэйдик сууйуллуохтаах. Муустаах ууга 30 мүн уган хабархай 

амтанын суох оҥоһуллар. Сибэккитин хомуйан сиропка оргуталлар. Уулаан истэххэ мүөт 

оннугар ис-үөс, сөтөл ыарыыларыгар туһалаах. 

3.Крапива (хаарыйар от) битэмиининэн олус баай, эмтиир дьоҕурунан күүстээх. Аска 

салаат оҥостон, мииҥҥэ кутан сииллэр, утах оҥостон иһэллэр. Бу үүнээйини оҕуруот 

астарыгар булкуйан, байытан биэрэллэр. Крапиванан хаана аҕыйађар, сүһүөх 

ревматизмын ыарыыларыгар бүөргэ, быарга эмтэнэллэр. 

4.Үөрэ ото нервнэй системаҕа көмөлөөх. Ону ас быһыытынан үөрэ оҥостон иһиэххэ 

сөп. Былыр өбүгэлэрбит сүрүн астара бу этэ. Манны сүөгэй уутун сэлиэйдээн оргутан 

баран буһарыллыбыт оту бытархай гына кырбаан оргуйа турдаҕына кутуллар уонна 

кыратык тэптэрэ түһэн баран сойутан утах оҥостон иһэ сылдьаҕын. Хаһаанарга оту кып-

кыра гына тоҥороллор.  

5.Суорат ото (тысячелистник) бу оту ис ыарыытыгар, куртах, оһоҕос ыарыыларыгар, 

үөс туолуутугар тутталлар. Хаан барыытын тохтотоллор. Атын отоннору кытта утах 

оҥостон эмиэ иһиэххэ сөп, оргуйбут ууну кутан көөнньөрөн иһэҕин. 

6.Бохсурҕана (подорожник) бу оту куртах оһоҕос баастарыгар, сөтөлгө, ириҥэлээх 

баастары оһорорго туттуллар. Сиэмэтин ис ыарыытыгар, хабах тымныйыытыгар, астмаҕа 

тутталлар. 

7.Ньургуһун. 50 устуука ата илик ньургуһуну водкаҕа көөнньөрөн сүһүөх 

ыарыыларыгар сотуллар. 

8.Кииһилэ. Кииһилэни эмиэ бутугас оҥостон иһэллэр. Кииһилэни кырбаан баран 

ууга кутан оргутуллар уонна сэлиэйдээн баран үүт эбэтэр сүөгэй уутун эмиэ кутан 

оргуталлар. Бу олус үчүгэй утах. Эбэтэр үнтү кырбаан, буһаран, саахар кутан барыанньа 

оҥоруохха сөп. 

9.Тимэх от. Элбэх сыллаах от үүнээйи. Бэс ыйын бүтүүтүттэн атырдьах ыйа бүтүөр 

диэри сибэккилиир. Ходуһалар, ойуур саҕахтарыгар, бааһына кытыытыгар үүнэр. Бу 



оттор быар, үөс, куртах, оһоҕос ыарыыларын эмтииргэ киэҥник туттуллаллар. Тимэх от 

микробу өлөрөргө, хаан барыытын тохтоторго, баас оһорорго, аһыыр баҕаны көбүтэргэ 

туһалаах. Бу от атын атылыы дьайыылаах үүнээйилэри кытта холбоһукка киирдэҕинэ, 

лаппа күүһүрэр. Кыра оҕолорго бу от көҥүллэммэт. 

Түмүк: 

Дьэ, бу барыта күн ахсын көрөр бэркэ билэр отторбут төһөлөөх ыарыыттан эмтиир 

дьоҕурдаах эбиттэрий? Балары барытын сайын саҕаланнар эрэ, аска туттубутунан 

барыахха сөп. Амтана барытыгар сөп буолар гына, утахха туттаргытыгар убаҕастык атын 

отону баһыйбат гына оҥоһуллар. 

Үүнээйини айан суолуттан ыраах ыраас сиртэн хомуйаҕыт. Тоҕо диэтэххэ, үүнээйи 

тулалыыр эйгэ Кирин-хаҕын, сытын-сымарын ылан улаатар. Онон буортуну оҥоруон сөп. 

Эмтээх оттору сибэккилэрэ ситээттэрин кытта хомуйар, туттар сөп. Ый туолан турдаҕына 

хомуйар от ордук күүстээх буолар. 

Эһиги бу үүнээйилэри дьоҥҥутун кытта үөрэтэн, хомуйан туттуоххутун сөп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Эти-сиини хатарыы. 

Сыала: Эти-сиини хатарыы көрүҥнэрин билиһиннэрии, доруобуйаҕа туһатын 

өйдөтүү. 

Тэрилэ: карточкалар. 

Хаамыыта: 

- Тоҕо киһи сирэйэ тымныыны тулуйарый, онтон илиитэ уонна атаҕа тымныыга 

тоҥон киирэн баралларый? (Оҕолор эппиэттэрэ). 

Кистэлэҥэ, сирэйбит өрүү аһаҕас сылдьар, ол иһин кини киһи этин атын 

чаастарынааҕар тымныыга үөрэммит. 

- Оччоҕуна эппитин-сииммитин барытын сирэйбит курдук тулуйумтуо оҥоруохха 

син дуо? (Оҕолор эппиэттэрэ). 

Бэсиэдэ: Эти-сиини хатарыы диэн доруобуйаны бөҕөргөтөргө саамай көдьүүстээх 

ньыма . 

Эттэрин-хааннарын хатарбыт дьон тымныйан ыалдьыбаттар. 

Эти-сиини хатарарга салгыны, күнү, ууну туһаналлар. Саамай сүрүнэ – күн аайы 

оҥоһуллуохтаах. Эти-сиини хатарыы көрүҥнэрэ: салгын ванната, күн ванната, ууну 

туттуу. 

2.Салгын ваннатын дьыл хайа баҕарар кэмигэр туһаныллар. +200 сылааска күн 

тыкпат, тыала суох сиргэ оҥорон саҕаланар. Бастаан 10-15 мүн саҕалаан 2ч тиийэ салгын 

ваннатын ылыахха сөп. Саамай табыгастаах кэм, сарсыарда 9ч киэһэ 6ч диэри. Аччык 

искэ эбэтэр тото аһаан баран оҥоһуллубат. Тоҥон бардаххына тохтотуохтааххын. Салгын 

ваннатын ыларга эти-сиини сылытыллыахтаах, хамсаныллыахтаах. 

3.Күн ваннатын төбөҕүн саптан баран сытан эрэ ылыллар. Салгын температурата 

+180 намыһах буолуо суохтаах. Күн ваннатын ылары 5-10 мүн саҕалаан 5-10 мүн уһатан 

30 мүн тиэрдиэххэ сөп. Сытар балаһыанньаны 5-10 мүн уларытыллар. Күн сардаҥата киһи 



этигэр Д битэмииини үөскэтэр. Бу битэмиин киһи уҥуоҕар туһалаах. Күн  ваннатын киһи 

хамсана оонньуу да сылдьан ылар. Ваннаны ылан баран сөтүөлүүр, душтанар ордук. 

4.Ууну туттуу көрүҥнэрэ: суунуу, инчэҕэй сотторунан аалыы, уу куттуу, душтаныы, 

сөтүөлээһин, атаҕы ууга угуу. 

- Киһи саҥа төрүөҕүттэн суунар. Этэ-сиинэ уунан хатарыллыыта ол кэмтэн 

саҕаланар. Оҕону сууйарга эмтээх оттору: ромашка, шалфей, календула, череда куталлар. 

Битэмиин тиийбэт кэмигэр – кыһын, саас киһи тириитэ массажка уонна битэмииннэргэ 

ордук наадыйар. Оччоҕо дьон хатыҥ бүөрүн, крапива, хаарыйар от, облепиха 

суурадаһыннарын ууга кутан сууналлар. 

- Соттору эбэтэр губканы сылаас ууга илитэн баран эти-сиини 1-3 мүн устата 

аалынаҕын. Сыыйа ууну тымнытан иһиллиэхтээх. Кураанах гына сотуллуохтаах. 

- Маннык эти-сиини үөрэтэн баран үрдүгэр уу куттааһыны киллэриллиэххэ сөп. 

Ууну куттуу киһи этигэр-сиинигэр дьайыыта олус күүстээх. Онон бу ньыманан улахан 

дьон тутталлар. 

- Душтаныы киһи эти-сиини чэбдигирдэр, сылаатын таһаарар, аппетиты көтөҕөр, 

үлэлиир дьоҕуру үрдэтэр. 

- Сөтүөлээһин эти-сиини хатарыы биир сүрүн көрүҥэ. Ууга сылдьан элбэхтик 

оонньуур, хамсанар наада. Сөтүөлээһин салгын, уу сылыйбытын кэннэ саҕаланар. 

- Күн аайы атаҕы ууга уган олоруу доруобуйаны бөҕөргөтөр. +10+150 ууга 2-3 мүн 

устата уган олоруллар. Атах сыгынньах сылдьыы тилэх былчыҥнарын сайыннарар. Ону 

таһынан кумахха тааска, окко, ардах кэнниттэн атах сыгынньах хаамар эмиэ туһалаах. 

Түмүк. 

Эти-сиини хатарыы сыыйа оҥоһуллар, көтүппэккэ күн аайы оҥоһуллара туһалаах. 

Бэйэ этин-сиинин туругун учуоттаныллыахтаах. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Ыһыах – саха норуотун бырааһынньыга. 

Сыала: 

1. Ыһыах сиэрин – туомун билиһиннэрии. 

2. Ыһыах киһи доруобуйатыгар туһатын өйдөтүү. 

Тэрилэ:  Саха иһиттэрэ. Дэйбиир. Сэргэ ойуулара. Ыһыах түһүлгэтин ойуулара. Саха 

астара. Чаппараахтар, олбохтор. 

Хаамыыта: 

1. Киириитэ. 

-Учуутал тугу бэлэмнээбитин көрдөрөр.  

-Ођолоор эһиги тугу санаатыгыт? 

-Ыһыах хаһан буоларый? 

-Сахалар тођо ыһыахтыыбытый? 

2. Ыһыах туһунан бэсиэдэ. 

Саха Саңа дьыла былыр ыам ыйыттан сађаланар эбит. Ол аата, сааскы Ньукуола 

бырааһынньыгыттан – ыам ыйын 22 күнүттэн. Ол гынан баран биһиги төрүттэрбит, бу 

дойду тыйыс айылђатын уратыгар чугаһатан, үөһээ халлааңңа сүгүрүйэр кэмнэрин арыый 

тардан биэрбиттэр, атыннык эттэххэ үрдүкү Үрүң Айыы сиргэ чугаһыыр кэмигэр, бэс 

ыйын – ыһыах ыйынан ааттыыр үгэстэммитэр. Онон саха ыһыађа – үрдүк халлаан 

таңараларыгар сүгүрүйүүттэн үөскээн тахсыбыт итэђэл буолар. 



Ыһыах ыытыллар сирин былыр бэрт мындыр чинчиһит киһи ыйан биэрэр. Маныаха 

үс суол сүрүн ирдэбил туттуллуох тустаах. 

Бастакытынан, хайаан дађаны көнө хонуулаах күөх кырдал баар буолуохтаах. 

Иккиһинэн, чугас ойуур сађата, ойулгута көстүөхтээх.Үсүһүнэн, күлэ олорор күөл 

чугаһыгар төрүттэниэх тустаах. 

Быһата, ырай ыһыађыттан итэђэһэ суох кэрэ, кэрэмэс сиргэ көр бэһиэлэй күөнэхтии 

көрүлүөхтээх. Аны: чэчир, салама симээһинэ, аар бађађы албан анньыы, аһыыр уонна 

сынньанар сирдэри кэрэтик киэргэтии, тођус томторђолоох тођой сэлэни туруоран 

кэбиһии, аал уоту алта кырыылаах холумтаңңа оттуу, уран оңоһуулаах ураһаны туруоруу, 

күөх көтөллөөх оту тэлгэтии – барыта утум-ситим силигэ ситэн, уһун үйэлэргэ туттуллан 

кэллэ. 

3. Күнү көрсүү. 

-Ыһыах туохтан сађаланарый? 

Ыһыах күнү көрсүүттэн сађаланар. Бытархай тымныылаах кыһыны этэңңэ туораан, 

уйгу быйаң сайын унаар солко күөђүнэн сууламмытын уруйдуу, киһи аймах түһүлгэђэ  

түмсэр.Бу кэмңэ айылђаны кытта алтыһыы, ситимнэһии чугаһыыр. Айылђа бүттүүн 

иңиэттэн, эмтэнии, ыраастаныы эйгэтэ түһэр. Үрүң Айыы Тойон үрүң күн өйдөбүлүн 

солбуйар. Сир- халлаан ситимин тутан,  баһылаан олорор. Бүтэһиктээх этиини, тиһэх 

быһаарыыны кини оңорор диэн өйдөбүл баар. Онон Алгысчыт (Айыы ойууна) күңңэ, ыйга 

сүгүрүйэн, айылђађа, тулалыыр эйгэђэ махталы, үөрүүнү биллэрэр. Күнү уруйдуур ырыа: 

Анал күнү көрсүһэр 

Күөх ньаассыын кырдалга 

Күргүөмүнэн киириэђиң! 

Күлүм күммүт 

Күлүмэх күүһүн 

Көрдөһөммүт иңэриэђиң! 

Сарсыардааңңы сөрүүн 

Сибиэһэй салгынынан 

Салгыччы тыыныађың! 

Саңа тахсар үрүң күнү 

Сахалыы айхаллыађың 

Урааңхайдыы уруйдуођуң! 

Ахтар-саныыр айыылартан 

Алгыста анатыађың 

Анаан-минээн айхаллыађың 



Арыылаах алаадьынан 

Амтаннаах саламаатынан 

Көөнньүбүт кымыһынан 

Айах тутан аһатыађың 

Үрүң тыыны өөллөйдүүр 

Үрүң Айыы Тойоңңо 

Үңэ-сүктэ түһүөђүң. 

«Дьэ-буо!“ ыллааммыт 

Алыптаах тыллаах 

Алгыс аартыгын 

Арыйтаран алђатыађың! 

Айыы күүһүн киллэрэр 

Тыл күүһүн иңэринэр 

Тођоостоох түгэңңэ 

Түргэнник тэринэн 

Түмсэр сиргэ тођуоруһуң! 

Үс саханы үөскэппит  

Өбүгэлэрбитин өйдөтөр 

Үтүө үгэһи иңэринэр 

Куту-сүрү чөл гынар 

Сиэри-туому оңоруођуң! 

Бу ырыађа этиллэринэн айыы киһитэ үрүң күнтэн күүс-уох ылар, ыраастанар, 

мэйиитин дьэңкэрдэр, туругун бөђөргөтөр анал күн баар. Бу күңңэ Үрүң Айыы Тойон 

сиргэ чугаһыыр. Ол иһин биһиги өбүгэлэрбит бу күңңэ сарсыарда күн тахсыыта, маннык 

сиэри-туому тутуһан туруктарын бөђөргөтүнэллэр эбит. 

4. Аһааһын.  

Ханнык ыһыах астарын билэђитий? 

Саха аһа саха киһитин этин-хаанын ураты тутулуга, ис ирдэбилигэр сөп түбэсиһэрэ, 

айылђађа дьоңңо сыһыанын арылхайдык көрдөрөр. Ол иһин саха омук аһыыр аһылыгын, 

айыылартан алђанан- уруйданан ылыллыбыт уйгунан  аађар. Бэйэм бэрпинэн бултаан – 

алтаан, булан-талан аһаан-сиэн олоробун диэн ким да этинэр кыађа суођа. Онон аспыт 

дађаны төрөөбүт итэђэлбитин кытта ыкса ситимнээх, киниттэн умнастаах, киниттэн 

төрүттээх буолан тахсар. 



Кымыс – айыы аһа буоларын быһыытынан сиэрдээх – туомнаах. Саха ыала кымыһы 

кыһыннары биэни ыан оңостор кыахтара суох. Онон быыппађы кымыска чугаһатан, утађы 

ханнарар бађаттан үөскээбит буолуохтаах диэн суруйаллар. 

Дьиэђэ-уокка урукку өттүгэр сиэри тутуһуу маннык барар. Ынах төрөөбүтүн кэннэ, 

суораттанар кэмңэ кинини оңоһуллар. Кырдьађаска түһаайыллан көрдөһүү оңоһуллар. 

«Дьэ, бу саңа ынах үүтүттэн таптыыр аспытын быыппахпытын оңоһуннубут. Онон үрүң 

илгэбит үллэр үрдүн кырдьађаспытыгар биэрэммит, охтотторуохпутун бађарабыт». Кини 

алгыһа төрүүр сүөһү үөскүү, тэнийэ турарыгар аналлаах буолар. 

Ыраахтан кэлбит ыалдьыкка бастаан быыппађынан ( кымыс) айах тутуллуохтаах. 

Алгыһы этэн баран кыра ођонон быыппађы ыалдьыкка бэрдэриллиэхтээх. Алгыһы 

дьиэлээх киһи бэйэтэ толоруохтаах. Ыалдьыт испитин кэннэ дьиэлээх киһи кымыс иһитин 

илиитигэр ылан , эбир хамыйађынан дьиэ түөрт муннугар уонна олор икки ардыларыгар 

күн тахсар сириттэн сађалаан ыһыахтаан ылыахтаах.  Дьэ ол кэнниттэн дьиңнээхтик 

иһиллиэхтээх. 

Үүт аска сиэри тутуһуу эмиэ баар. Маннык гынан ынах айыыһытыгар 

сүгүрүйэрбитин көрдөрөбүт. Ынах төрөөтөђүнэ малааһын оңорођут. Уоһађынан алаадьы 

оңорон, чугуун хобордооххо лабырык буһарыллар. Үүт аһынан эбэтэр суоратынан 

хотоңңо тахсан, хотон тулатыгар ађыс сиргэ үрүң аһынан ыһыы оңоһуллар. 

Эт аһылык сахаларга сүрүн аһылыгынан аађыллан күн бүгүнүгэр диэри кэллэ. 

Ханнык бађарар саха аһын сиэрдээн-туомнаан, алђаан баран аһаныллар буоллађына, бу 

аһылык киһи доруобуйатыгар ордук туһалаах, иңэмтиэлээх буолар диэн өйдөбүл баар. 

Холобур, дьахтар төрөөтөђүн күн саламаат оңоһуллар. Төрөөбүт дьахтарга сылаастыы 

айах туталлар. Ол иннигэр аал уокка  Иэйэхсит хотуңңа үөрүү, махтал тылларынан алгыс 

тыл этиллэр. Алђаммыт саламааты дьахтар сиэтэђинэ этэ-хаана түргэнник оннугар түһэр, 

өйдүүн-санаалыын сынньанар. Өссө саламааты саңа дьиэђэ киирии малааһыныгар 

сиэниллэр. Бу саламаат сүрүн өйдөбүлэ- саңа дьиэђэ баайы-дуолу, быйаңы иңэрии буолар, 

кырдьађас киһи хайаан да алгыс этэр. 

 Саха киһитэ ас бэйэтин амтанын   илдьэ сылдьарын сөбүлүүр майгылаах. Оннук-

маннык туманы булкуйарын сөбүлээбэт. Саха аһа бэйэтинэн буһара, ордук киһи-этигэр 

хааныгар иңэрэ улахан суолталаах. Билигин киһи үксэ куртах, быар, бүөр ыарыытынан 

ыалдьар. Бу кэнсиэрбэ, онну-маннык консервированнай аһылыктан үөскүүр ыарыылар. 

Мантан куртах, оһођос сүһүрүүтэ буолар.Онтон былыр арыылаах лэппиэскэнэн, 

суоратынан арыы уутугар оңоһуллубут от үөрэтин иһэллэрэ. От үөрэтигэр, араас оту 

ходуһаларыттан булан оңостон иһэллэрэ. Инньэ гынан истэрин-үөстэрин сүһүрдүүгэ 

тиэрдибэккэ, ыраастаан кэбиһэллэрэ. 



  Онон уруккуттан сахалар илдьэ кэлбит үгэс буолбут аһылыкпытыгар төннүү – киһи 

бэйэтэ уонна ођото доруобай буолуутун биир сүрүн төрдө буолар. Хас биирдии дьиэ 

кэргэн эт иэйиитинэн, дьиң сүрэђинэн – быарынан  ылынан өбүгэлэрбит киһи – хара 

буолбут төрүт аһылыктарын: кымыһы, быыппађы, суораты онтон да атын үүттэн 

оңоһуллар аһылыктары тус бэйэлэрэ оңостон аһыыллара, утумнаахтык анаан – минээн 

ођолорун үөрэтиилэрэ наадалаах суол. 

5.  Илии – атах оонньуута. 

Былыр-былыргаттан ыһыахха эрдэттэн бэлэмнэнэн, хас эмэ сиртэн түмсэн илии – атах 

оонньууларыгар күрэс былдьаһаллар: мас тардыһыы,хапсађай, ыстаңа, сүүрүү. Ол үгэс 

билигн да сүппэккэ сайдар, көрүңэ элбээн иһэр. Манна ким сымсата, быһыйа, күүстээђэ 

биллэр этэ. 

6. Оонньуулар: 

-мас тардыһыыта 

-хапсађай. 

7. Аһааһын. 

8.Түмүк. 

Ыһыах саха омук биир улахан бырааһынньыгынан буолар. Уһун, тымныы кыһыны 

этэңңэ туораан күөххэ үктэммиттэрин бэлиэтиир кэмнэрэ. Ыһыахха күнү көрсүү, аһааһын, 

оонньуу киһи доруобуйатыгар туһаны эрэ ађалар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Бэһис кылааска үөрэнэргэ бэйэни бэлэмнээһин. 

Сыала: Бэһис кылааска тахсыыга бэлэмнээһин; уларыйыылары билиһиннэрии. 

Тэрилэ: Бэһис кылаас учебниктарын быыстапката. 

Хаамыыта: 

1. Киирии 

Бүгүн биһиэхэ кылаас чааспытыгар ыалдьыттыыр эһиилги кылааскыт салайааччыта. 

2. Билсиһии 

Биирдии оҕо бэйэтин туһунан туран билиһиннэрэр. (туох интириэстээҕин, сөбүлүүр 

предметин, туохха ыарырҕатарын…) 

3. «Туох уларыйыы күүтэрий?» бэсиэдэ. 

- Туох уларыйыы күүтэрий? 

(Оҕолор эппиэттэрэ). 

- Эһиил 5-с кылааска таҕыстаххытына предмет аайы атын – атын учууталлар 

үөрэтэллэр. Кинилэр ирдэбиллэрэ тус – туһунан буолуо. 



Күннээҕи уруоккут ахсаана элбиир, үөрэтиллэр материал кэҥиир. Уруок аайы 

кабинеттан кабинекка көһө сылдьан үөрэниэххит. Түргэнник перемена кэмигэр хомунан 

аныгыскы  уруокка бэлэмнэнэ охсуоххутун наада. Уруокка хас күн аайы бэлэмнээх кэлэр 

наадаттан расписаниены бэйэҕит көрө үөрэниэхтээххит. Улахан оскуолаҕа элбэх учуутал 

үөрэтэр буолан расписание уларыйыан сөп. 

5 кылааска дневниги бэйэҕит ким да этиитэ суох толороҕут. Сорох учуутал улахан 

оҕолор курдук санаан дьиэҕэ үлэни тылынан этиэн сөп. Ону түргэнник дневниккитигэр 

суруна охсоҕут. Тугу эмэ өйдөөбөтөххүтүнэ, ыарырҕаттаххытына кыбыстыбакка ыйытар 

буолуҥ. 

4. Учебниктар быыстапкалара. 

5 кылаас учебниктарын билиһиннэрии.  

5. Сынньалаҥ. 

«Ритми хатылаа» болҕомтоҕо оонньуулар.  

1) Учуутал уҥа илиитинэн иккитэ, хаҥас илиитинэн иккитэ, иккиэннэринэн – үстэ 

остуолу тоҥсуйар. Оҕолор ону сыыһата суох хатылыахтаахтар. (Учуутал ритми уларыта 

сылдьан хатылатар) 

2) Учуутал биэрбит ритимин атахтарынан хатылыахтарын сөп. 

6. 5 кылааска ылар учуутал бэсиэдэтэ. (кылаас таһынан үлэлэри сырдатыы, 5 кылаас 

үөрэнээччитигэр ирдэбиллэри билиһиннэрии) 

7. Түмүккэ: улахан оскуолаҕа экскурсия. 
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