
Бигэргэтэбин: 

Дьокуускай куорат Үөрэххэ салаатын салайааччыта 

_________п/п___________А.К.Семенов 

«_4__»__олунньу______2022 сыл 

 

 

 «Тыыннаах тыл» бырайыак чэрчитинэн ыытыллар 

Никифоров-Күлүмнүүр аатынан түһүлгэҕэ 

“Тыл суох – омук суох”  

аһаҕас кэпсэтии балаһыанньата 

Тэрийээччилэр: Дьокуускай куорат уокуругун дьаһалтатын үөрэх управлениятын салаатын 

Өрөспүүбүлүкэтээҕи «Тыынныых тыл» бырайыага,  Дьокуускай куорат саха тылын 

учууталларын методическай холбоһуга, “Саха политехническай лиссиэй”. 

Буолар кэмэ: 2022 сыл олунньу 14 күнэ, 14.00 ч. 

 

Буолар сирэ: Zoom платформа  

 

Аһаҕас кэпсэтии сыала-соруга:  

1. Төрөөбүт тыл – омук барҕа баайа. Тылбыт сүппэтин, симэлийбэтин туһугар, кэлэр кэнчээри 

ыччакка сахалыы тыыны иҥэрии, үтүө сиэргэ-майгыга угуйуу. 

2. Бэйэ санаатын сатаан сааһылаан саңарар, уустаан-ураннаан, бэргэн хомоҕой 

тылларынан кэпсиир  дьоҕуру сайыннарыы. 

3. Дьону кытта тэңңэ сэһэргэһии, санаа үллэстии култууратыгар, тылы таба туттууга 

үөрэтии. 

Кыттааччылар: Дьокуускай куорат сахалыы тыллаах оскуолаларын 10 кылааһын үөрэнээччилэрэ. 

Оскуолаттан 5 оҕолоох хамаанда.  

3-түү оҕо бэриллибит тиэмэлэринэн санааларын этэллэр, тыл этии  4-6 мүнүүтэ. 2-лии оҕо чаакка 

атын оскуолаларга ыйытыы биэрэр. Киирбит ыйытыыларга тыл этээччилэр хоруйдууллар. 

 

Бэлэмнэнэр тиэмэлэр: 

№ Тиэмэ Ис хоһооно Оскуола 

1 Төрөөбүт тыл өйдөбүлэ, суолтата. Төрөөбүт тыл киһи олоҕор 

оруола. 

12 №-дээх орто оскуола 

2 Төрөөбүт тылы оскуолаҕа үөрэтии. Саха тылын, литературатын 

предмет быһыытынан 

үөрэтии билиҥҥи туруга. 

7 №-дээх орто оскуола 

3 Төрөөбүт тыл уонна эдэр ыччат. Соцситимҥэ төрөөбүт тыл 

(тикток, инстаграм, 

блогердар) 

ЯГНГ 

4 Төрөөбүт тыл уонна сайдыы. Киһи ситиһиилээх буолара, 

үүнэр-сайдар тирэҕэ төрөөбүт 

тылтан тутулуктаах дуо? 

17 №-дээх орто оскуола 

5 Төрөөбүт тыл уонна аныгы 

технология. 

Саха тыла сыыппара 

эйгэтигэр 

НПСОШ-2 

6 Саха тыла – судаарыстыба тыла. Төрөөбүт тыл сайдыытын 

устуоруйатыттан уонна 

20 №-дээх орто оскуола 



төрөөбүт тыл билиҥҥи 

сокуоҥҥа. 

7 Уруулуу омуктар төрөөбүт 

тыллара уонна биһиги тылбыт. 

Төрөөбүт тылга араас омук 

сыһыана. 

Айыы кыһата 

8 Төрөөбүт тыл дьиэ кэргэҥҥэ. Сахалыы иитиигэ-үөрэтиигэ 

ийэ-аҕа оруола. 

26 №-дээх орто оскуола 

9 Тыл тыыннаах хаалар суола. Төрөөбүт тыл сүппэт суола 

туохха сытарый? 

Саха гимназия 

 

Ирдэбил:  

- бэриллибит тиэмэҕэ эрдэттэн бэлэмнэнии, тиэмэ ис хоһоонун, проблематын арыйыы, тыл 

этээччи бэйэтин санаатын, билиитин-көрүүтүн истээччилэргэ тириэрдэргэ, итэҕэтэргэ 

дьулуһуохтаах; 

- тыл этэр кэмҥэ экран холбонон тыл этээччилэр бары көстөн олоруохтаахтар;  

- тыл этии култууратын тутуһуу: туттуу-хаптыы, интонация, тыл-өс; 

- ыйытыы биэрии култууратын тутуһуу: ыйытыы чопчу өйдөнөр ис хоһоонноох, тыллаах-

өстөөх. 

Тэрийэр оскуола СПЛ ыытааччыны бэлэмниир.  

Кыттар үөрэнээччилэр толору ааттара, бэлэмнээбит учуутал аата сайаапкаҕа суруллар. 

Сайаапка тэрийээччигэ ватсаап нөҥүө эбэтэр эл.почтаҕа ыытыллар. Бары кыттыбыт 

оҕолорго элэктириэн туоһу сурук салайааччыга ыытыллар. 

Билсэр нүөмэргит: 89142671823 Ульяна Васильевна – ulyana.zaboloczkaya@mail.ru 

Сайаапка 

Оскуола 

толору аата 

Кыттааччы аата Салайааччытын толору аата Төл.нүөмэрэ, эл. почта 

аадырыһа 

    

    

 

 

 

 

mailto:ulyana.zaboloczkaya@mail.ru

