
Көрдөөх кэпсээннэр

Бултка түбэһэр буоллаҕа араас көр – сороҕо

кырдьык, сороҕо сымыйа холбоһон. Улугурбут,

сылайбыт эти-хааны дьэгдитэр, көтөҕөр эбээт –

көр-күлүү.



1. Былыр көтөргө тугунан 
үөмтэрэн киирэр этилэрий? 

2. Мэхээлэ ханнык кустарга 
үөмпүтэй? 

3. Бырах буулдьа диэн тугуй? 4. Тэрэнтэй тугу өлөрбүтэй? 

5. Эдэрдээх кырдьаҕас 
бултуулларыгар үрдүлэринэн 

ханнык кус көтөн испитэй?

6. “Доруобунньугум баҕас 
миэнэ” кэпсээҥҥэ куһу ким 

өлөрбүтэй? 

7. Бастакы кус кэпсээҥҥэ уол 
аата кимий?

8. Өлөрбүт куһун ханна баайан 
аҕалбытай? 



Көрдөөх кэпсээннэр

1.Былыр көтөргө тугунан үөмтэрэн киирэр

этилэрий? (оҕуһунан эбэтэр атынан)

2.Мэхээлэ ханнык кустарга үөмпүтэй?

(чыркымай)

3.Бырах буулдьа диэн тугуй?(мээнэ

барбыт мэник буулдьа)

4.Тэрэнтэй тугу өлөрбүтэй? (куобах)

5.Эдэрдээх кырдьаҕас бултуулларыгар

үрдүлэринэн ханнык кус көтөн

испитэй?(чөркөй)

6.“Доруобунньугум баҕас миэнэ”
кэпсээҥҥэ куһу ким өлөрбүтэй?

(кырдьаҕас оҕонньор)

7.Бастакы кус кэпсээҥҥэ уол аата кимий?

(Кэнчээри)

8.Кэнчээри өлөрбүт куһун ханна баайан

аҕалбытай? (этэрбэһин быатыгар)



1. Оҕуска эбэтэр акка 
саһан, сөрүөстэн

2. Чыркымай

3. Мээнэ барбыт мэник 
буулдьа

4. Куобах

5. Чөркөй
6.Кырдьаҕас оҕонньор

7. Кэнчээри 8. Этэрбэһин быатыгар



Мүччүргэннээх сырыылар
Саха – булчут омук. Эһэни, тайаҕы, күндү

түүлээҕи бэрт былыргыттан сонордоһоро.Урукку

үчүгэй саа-сэп суох үйэтигэр булчут үгүстүк

араас суоһар быһыыларга түбэһэрэ. Ол эрээри

кини саталынан, өйүнэн, күүһүнэн мэлдьи ордон

иһэрэ.



1. Бэгэччэк диэн тугуй? 2. Билиип Ондуруоґап атаҕар 
тугу кэтэ сылдьарай?

3. Ньыыкан ханнык сүгэнэн эһэ 
сиһин булгу охсоруй? 

4. Бүө мас диэн тугуй? 

5. Арҕахтаах эһэ диэн - ...? 6. Ньукуус үөр сылгылыын  
тэҥҥэ сүүрэн тугу тутарый? 

7. Ньукулаас тугу тутан эһэни 
кытта сырсарый? 

8. “Тыын былдьаһыга” кэпсээҥҥэ 
кырдьаҕас булчут хас эһэни 

өлөрбүтэй? 

9. Булчут табаларыттан хайдах 
мэлийбитэй? 

10. Малыһаар кырдьаҕас эһэни 
тугунан бултуурай? 



Киһи ытыһа харыны кытта 
холбоһор сүһүөҕэ

Ынах тириититтэн этэрбэһи

Чохороон Эһэни бултуурга арҕах аанын 
сабар мас

Ампаардаах ас Кулунчугу сүүрэн тутар

Эһэ оҕотун Үс

Түүн кэлэн үөр бөрөлөр 
тардыбыттара

Сүгэ уонна үҥүү



Мүччүргэннээх сырыылар

1.Бэгэччэк диэн тугуй? (киһи ытыһа харыны

кытта холбоһор сүһүөҕэ)

2.Билиип Ондуруоһап атаҕар тугу кэтэ

сылдьарай?(ынах тириититтэн этэрбэс)

3. Ньыыкан ханнык сүгэнэн эһэ сиһин булгу

охсоруй? (чохороон)

4. Бүө мас диэн тугуй? (эһэни бултуурга арҕах

аанын сабар мас)

5. Арҕахтаах эһэ диэн - ...? (ампаардаах ас)

6. Ньукуус үөр сылгыттан сүүрэн тугу тутарый?

(кулунчугу)

7. Ньукулаас тугу тутан эһэни кытта сырсарый?

(эһэ оҕотун)

8. “Тыын былдьаһыга” кэпсээҥҥэ кырдьаҕас

булчут хас эһэни өлөрбүтэй? (үс)

9. Булчут табаларыттан хайдах мэлийбитэй?

(түүн кэлэн үөр бөрөлөр тардыбыттара)

10. Малыһаар кырдьаҕас эһэни тугунан

бултуурай? (сүгэ уонна үҥүү)



Маннык да баар буолар

Булт умсулҕаннаах кэрэлээх,

таайыллыбат таабырыннардаах. Киһи

айылҕаны, көтөрү-сүүрэри. Киһини бэйэтин

да саҥа көрөр, таба өйдүүр суоллара

булчут олоҕор үгүстүк көстөөччү.



Эһэ сэргэтэ диэн 
тугуй? 

Оҥоло диэн туох 
көтөрүй? 

Оҕолоох-уруулаах 
моҕотой хас киилэ 

эриэхэни 
хаһаанарый? 

Ини-биилэртэн убайа 
быраатыттан 

хоргуппут тыла туох 
диэн этэй? 

Эһэ туохтан итирэр 
эбитий?

Сылгы атыыра эһэни 
хайдах өлөрүөн 

сөбүй? 

Саһыл тыла хайдах 
тоҥоруй? 

Баҕаатай оҕонньор 
уолга хас куһу 

ыыппытай? 

Ханнык кус сиртэн 
сатаан көппөтүй? 

Ханнык кус 
балыгынан 
аһыырый? 

Өндүрэй ьиир 
ытыынан хас андыны 

өлөрбүтэй? 

“Ытык сылгы” 
кэпсээҥҥэ Ньукууһу 

тоҕо Чаһыы диэн 
ааттаабыттарый? 



Маннык да баар буолар

Булт умсулҕаннаах кэрэлээх, таайыллыбат

таабырыннардаах. Киһи айылҕаны, көтөрү-сүүрэри, киһини

бэйэтин да саҥа көрөр, таба өйдүүр суоллара булчут олоҕор

үгүстүк көстөөччү.

Эһэ сэргэтэ диэн тугуй? (сымнаҕас хатырыктаах тула өттүн

..кирбит бөдөҥ тэтиҥ)

•Оҥоло диэн туох көтөрүй? (тураах бииһин ууһа)

•Оҕолоох-уруулаах моҕотой хас киилэ эриэхэни

хаһаанарый? (12 киилэҕэ тиийэ)

•Ини-биилэртэн убайа быраатыттан хоргуппут тыла туох
диэн этэй? (“Ооккобуун!”)

•Эһэ туохтан итирэр эбитий? (кымырдаҕастары сиэн)

•Сылгы атыыра эһэни хайдах өлөрүөн сөбүй? (кутуругунан

хаптарар, онтон соһо сылдьан тэбэн өлөрөр)

•Саһыл тыла хайдах тоҥоруй? (ыт эккирэттэҕинэ, уһуннук

сүүрэн тыла үлүйэн хаалар)

•Баҕаатай оҕонньор уолга хас куһу ыыппытай? (10 кус)

•Ханнык кус сиртэн сатаан көппөтүй? (куоҕас)

•Ханнык кус балыгынан аһыырый? (улун)

•Өндүрэй биир ытыынан хас андыны өлөрбүтэй? (биэс

андыны)
•“Ытык сылгы” кэпсээҥҥэ Ньукууһу тоҕо Чаһыы диэн

ааттаабыттарый? (окко киирэрэ-тахсара олус бэрээдэктээх)



Сымнаҕас
хатырыктаах тула 
өттүн эһэ кирбит 

бөдөҥ тэтиҥэ

Тураах бииһин-
ууһа

12 киилэҕэ 
тиийэ? 

«Ооккобуун!”
Кымырдаҕастары

сиэн

Кутуругунан
хаптарар, онтон 

соһо сылдьан 
тэбэн өлөрөр

Ыт эккирэттэҕинэ, 
уһуннук сүүрэн тыла 
үлүйэн хаалар, онтон 

өлөр

10 кус Куоҕас

Улун Биэс андыны
Окко биир 
бириэмэҕэ 

киирэр-тахсар



Маннык да баар буолар

•Эһэ сэргэтэ диэн тугуй? (сымнаҕас хатырыктаах

тула өттүн кирбит бөдөҥ тэтиҥ)

•Оҥоло диэн туох көтөрүй? (тураах бииһин ууһа)

•Оҕолоох-уруулаах моҕотой хас киилэ эриэхэни

хаһаанарый? (12 киилэҕэ тиийэ)

•Ини-биилэртэн убайа быраатыттан хоргуппут тыла

туох диэн этэй? (“Ооккобуун!”)

•Эһэ туохтан итирэр эбитий? (кымырдаҕастары сиэн)

•Сылгы атыыра эһэни хайдах өлөрүөн сөбүй?

(кутуругунан хаптарар, онтон соһо сылдьан тэбэн

өлөрөр)

•Саһыл тыла хайдах тоҥоруй? (ыт эккирэттэҕинэ,

уһуннук сүүрэн тыла үлүйэн тхаалар)

•Баҕаатай оҕонньор уолга хас куһу ыыппытай? (10

кус)

•Ханнык кус сиртэн сатаан көппөтүй? (куоҕас)

•Ханнык кус балыгынан аһыырый? (улун)

•Өндүрэй биир ытыынан хас андыны өлөрбүтэй?

(биэс андыны)

•“Ытык сылгы” кэпсээҥҥэ Ньукууһу тоҕо Чаһыы диэн

ааттаабыттарый? (окко киирэрэ-тахсара олус

бэрээдэктээх)


