
Тимофеева Акулина Николаевна 

категориялаах иитээччитэ . 

развитие дошкольного образования» бэлиэ

Гранын хаһаайката. 

турнир 

Бускарова Марфа Николаевна 

категориялаах иитээччитэ,

дойдутааҕы «

интеллектуальнай

Гаврильева Алёна Валерьевна

категориялаах иитээччитэ, 

2013» күрэх 

Гранын хаһаайката.

турнир призёра, лауреата

Сонордьут-2016» региональнай курэх кыайыылаа5а,

күрэхтэр ыытыллар буолбуттара. Киэн туттар биир дойдулаахпыт Григорий

айбыт “Сонор” өй эккирэтиилээх оонньуута 

Хас биирдии оҕо ураты иитиилээх, арыллар айдарыылаах, ону кэтээн к

иитэн-сайыннаран  таһаарар би

төрөөбүт буоруттан силис-

этигэр-хааныгар иҥэриннэҕ

амарах сүрэҕин, мындыр 

“Дьарыга суох оҕо далбаарар, эрчиллиитэ суох о

Оонньуу көмөтүнэн үөрэх матырыйаалын о

эккирэтиилээх Сонор оонньуута улахан иитэр суолта

албас, күүстээх ньыма. Сонор хамсаныылаах оонньуутун хатылаа

кэмигэр, о5ону эбии дьарыктыырга ту

 «Сонорго»  - удьуор утум 

Иитээччи  идэлээх эдьиийдии балыстыы

Тимофеева А.Н, Бускарова М.Н., Гаврильева A.В

Тимофеева Акулина Николаевна - 3 № дээх «Үрүйэчээн» о

категориялаах иитээччитэ . Саха Республикатын үөрэҕириитин

развитие дошкольного образования» бэлиэ, Саха Респ

аайката.  Аан дойдутааҕы «ФИДЖИП-ЕВРОТАЛАНТ

турнир 

Бускарова Марфа Николаевна  –5 № дээх «Кэнчээри» о

категориялаах иитээччитэ, РФ уопсай үөрэҕириитин  бочуоттаах 

« «ФИДЖИП-ЕВРОТАЛАНТ-2013» (Франция) турнир призёра, лауреа

лектуальнай  биатлон кыайыылаа5а.  

Алёна Валерьевна -5 № дээх «Кэнчээри» о

категориялаах иитээччитэ,  республикаҕа «Бастыҥ физкультурнай инструктор 

 призёра, «Надежда Якутии» бэлиэ. Саха Республикатын Президенин 

аайката. Аан дойдутааҕы «ФИДЖИП-ЕВРОТАЛАНТ

турнир призёра, лауреата, интеллектуальнай биатлон кыайыылаа5а

2016» региональнай курэх кыайыылаа5а,  турнир призера.

  

 Балтылыылартан улаханнара Акулина Николаевна 1991 сыллаахха 

«Үрүйэчээн» оҕо  саадыгар үлэлии киирэригэр 

эккирэтиилээх оонньуута республикаҕа биллибит кэмэ этэ

оонньууну улууска тарҕатааччыларынан методистар Боброс М

Кирилловна, Михайлова Светлана Родионовна, Максимова Ксения 

Васильевна, Мачахова Вера Герасимовна эт

семинардарга “Сонор” оонньууну иитээч

рэхтэр ыытыллар буолбуттара. Киэн туттар биир дойдулаахпыт Григорий

й эккирэтиилээх оонньуута билигин Аан дойдуга тиийэ сура5ырда, аатырда

о ураты иитиилээх, арыллар айдарыылаах, ону кэтээн көр

аарар биһиги иитээччилэр сүрүн сыалбыт буолар.   

-мутук тардан иитилиннэҕинэ, норуот тылын с

ҕинэ, төрөөбүт сирин айылҕатын, ийэ сирин таптыы 

ин, мындыр өйүн утумнаатаҕына эрэ саха омук быһыытынан чэчирии сайдар.

о далбаарар, эрчиллиитэ суох оҕо эмтэрийэр” диэн саха уот харахха этэр. 

рэх матырыйаалын оҕоҕо интэриэһинэй гына тиэрдиэххэ с

эккирэтиилээх Сонор оонньуута улахан иитэр суолталаах. Оҕону сатаан сайыннарар, иитэр биир 

Сонор хамсаныылаах оонньуутун хатылааһын дьарыктарыгар, сынньала

кэмигэр, о5ону эбии дьарыктыырга туһаныахха сөп. 

Иитээччи  идэлээх эдьиийдии балыстыылар 

Бускарова М.Н., Гаврильева A.В 

йэчээн» оҕо сайдар киинин үрдүк 

ириитин туйгуна, «За вклад в 

еспубликатын Президенин 

ЕВРОТАЛАНТ-2012 » (Франция) 

турнир призёра.лауреата.

5 № дээх «Кэнчээри» оҕо сайдар киинин үрдүк 

бочуоттаах үлэһитэ. Аан 

турнир призёра, лауреата, 

5 № дээх «Кэнчээри» оҕо сайдар киинин үрдүк 

физкультурнай инструктор – 

Саха Республикатын Президенин 

ЕВРОТАЛАНТ-2013»(Франция) 

, интеллектуальнай биатлон кыайыылаа5а,  «Бастыҥ 

турнир призера. 

Балтылыылартан улаханнара Акулина Николаевна 1991 сыллаахха 

лэлии киирэригэр “Сонор” өй 

а биллибит кэмэ этэ. “Сонор” 

аччыларынан методистар Боброс Матрена 

Светлана Родионовна, Максимова Ксения 

Васильевна, Мачахова Вера Герасимовна этилэр. Кинилэр араас 

ччилэргэ үөрэтэн, элбэх 

рэхтэр ыытыллар буолбуттара. Киэн туттар биир дойдулаахпыт Григорий Васильевич Томскай 

тиийэ сура5ырда, аатырда.  

рөн, сөптеех хайысханнан 

буолар.   Оҕо кыра сааһыттан 

инэ, норуот тылын сүмэтин, үтүө үгэһин, 

атын, ийэ сирин таптыы үөрэннэҕинэ, 

ыытынан чэчирии сайдар. 

о эмтэрийэр” диэн саха уот харахха этэр. 

инэй гына тиэрдиэххэ сөп.  Өй 

ону сатаан сайыннарар, иитэр биир 

ын дьарыктарыгар, сынньалаҥ 



 

Өй оонньуутун хайдах баҕ

үөрэтии биир сүрүн ньымата. Кыра о

сөбүлүүр балаһыанньаларыгар туран, сытан дьарыктаналлар

баҕардаҕына, сиргэ көбүөргэ сытан эрэ оонньуон

бары өттүнэн сайыннарыыга, иитиигэ, 

сылдьан туттарбыт олус табыгастаа

көбүөрдэри оҥоробут. 

Оҕо сайдар эйгэтин оонньуу к

оонньууну чугастык ылынарын учуоттаан

“Создание пространственной среды  по ДИП «Сонор»” диэн проект о

Иитиллээччилэрбитин бу оонньууннан умсугут

сатабылбытын тиэрдэбит. О

Оҕо сааһа,интэриэһэ,билиитэ

              

1ойуу. “Аҕам 

дьаһахтарын.

чиҥэтии, үйэтитии

ытыктабыллаах,харыстабыллаах сы

2ойуу. “Дьыл кэмэ

көстүүтүн билэ

3ойуу. “Байанай сиэрэ

оҕото. Кыра саа

туомун бил

4ойуу. “Мин т

авторскай “Сонор” хамсаныылаах оонньуу

кобуорэ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ҕар,  хаһан баҕарар дьарыктанарга сөп гына усулуобуй

н ньымата. Кыра оҕолор үксүн хамсана сылдьан, илии атах тууйуллубакка, 

ыанньаларыгар туран, сытан дьарыктаналларын ордороллор

ргэ сытан эрэ оонньуон эмиэ сөп. Ол курдук, бэ

нэн сайыннарыыга, иитиигэ, үөрэтиигэ “Сонор” оонньуу хонуутун араастык уларыта 

с табыгастааҕын бэлиэтээн. гильоширование ньыматынан 

о сайдар эйгэтин оонньуу көмөтүнэн тэринэн, бэйэтин илиитинэн тутан

оонньууну чугастык ылынарын учуоттаан, айар кыаҕын таһаарынарыгар сити

“Создание пространственной среды  по ДИП «Сонор»” диэн проект о

Иитиллээччилэрбитин бу оонньууннан умсугутар, туһуттан араас саҥа кө

сатабылбытын тиэрдэбит. Оҕо дьарыгын солбуһуннаран, аралдьытан уларытан биэриллиэхтээх. 

э,билиитэ-көрүүтэ.  уола-кыыһа мэлдьи болҕомтоҕо ууруллуохтаах.

ам алааһа”Сыала: Өбүгэлэрбит  олохторун-

ахтарын. дьарыктарын .айылҕатын туһунан өйдөбүл

йэтитии. Төрөөбүт дойдуга 

ытыктабыллаах,харыстабыллаах сыһыаны иитии.                   

Дьыл кэмэ”Сыала: Сахабыт сирин түөрт кэрэ 

н билэ-сэҥээрэ, хайгыы-харыстыы үөрэтии. 

“Байанай сиэрэ-туома”.Сыала: Саха- айылҕа 

ото. Кыра сааһыттан булт,балыктааһын сиэрин-

билиһиннэрии. 

Мин төрөөбүт түөлбэм – олоҥхо дойдута”-  

авторскай “Сонор” хамсаныылаах оонньуу 

 

п гына усулуобуйаны тэрийии- 

н хамсана сылдьан, илии атах тууйуллубакка, 

ордороллор. Онон сорох оҕо 

бэйэбит үлэбитигэр оҕону 

оонньуу хонуутун араастык уларыта 

гильоширование ньыматынан сонун 

тэринэн, бэйэтин илиитинэн тутан-хабан оҥордоҕуна 

аарынарыгар ситиһэр сыаллаах 

“Создание пространственной среды  по ДИП «Сонор»” диэн проект оҥорон үлэлэтэбит. 

өрүҥнэри айабыт, бэйэбит 

уннаран, аралдьытан уларытан биэриллиэхтээх. 

о ууруллуохтаах. 

лү 

                                    



                                 

                                                                                            

О

убаастабыллаах сы

суолталаахтар. О

интэриэ

оонньотуохха, дьарык бы

дь

       

          

 

                                                                

 Бу оонньуу иитээччилэргэ, алын к

быһыытынан оҥоһулунна. «Сонор» хамсаныылаах оонньуута оскуола

саастаах оҕолорго төрөөбүт дойдутун, норуотун, араас к

быһыытынан ураты олоҕун-

буолар. Ону таһынан тылын баайын ха

Сыала:Оҕоҕо өбүгэлэрбит олохторун

республикатын историятын, айыл

билиһиннэрии.                                                                                                                              

Туттуллар матырыйаал: «Сонор» хамсаныылаах оонньуу хонуута, ньыкаалар

Оонньуу хаамыыта: «Сонор» хамсаныылаах оонньуутун быраабылатынан оонньонор. Салгыы 

холобур буолар ыйытыылар киирдилэр. Иитээччи о

көрөн, төрөөбүт дойду туһунан 

            Биһиги республикабыт:
 Киин куората (Дьокуускай)
 Саха сирин бастакы президена
 Биһиги республикабыт былаа

күөх) 
 Билигин биһ
 Улахан өрүһ

           Үөһээ Бүлүүм: 
 Үөһээ Бүлүү 
 Улуус баһылыга
 Үөһээ Бүлүү 

С.Руфов, Н.Якутскай уо.д.а)
 Арчы дьиэни т
 Бүлүү эбэҕэ анаммыт пааматынньык

 Фольклор:  
 Фольклор ханнык араастарын билэ

хоһооно, таабырын, остуоруйа, чабыр
 Киһиэхэ үтүө
 Норуот бэргэн 

буоларый? (таабырын)
 Бэргэн этии?

                                                                                              Аан тыл: 

Оҕону төрөөбүт дойдутугар, норуотун культуратыгар, 

убаастабыллаах сыһыаны үөскэтэргэ саха төрүт оонньуулара улахан 

суолталаахтар. Оҕону кыра эрдэҕиттэн өбүгэ оонньуутугар у

интэриэһи тардар наада. Бу оонньууну оҕоҕо иллэ

оонньотуохха, дьарык быһыытынан араас уобаластары  кытта 

дьүөрэлээн (интеграция) ыытыахха сөп. 

                          

           

                                                                 Быһаарыы: 

Бу оонньуу иитээччилэргэ, алын кылаас учууталларыгар, төрөппүттэргэ практическэй

«Сонор» хамсаныылаах оонньуута оскуолаҕа киириэн иннинээ

т дойдутун, норуотун, араас көрүҥнээх баай фольклорун, омук 

-дьаһаҕын, сиэрин-майгытын, үгэһин үөрэтэр к

ынан тылын баайын хаҥатарга, уус - уран тылы байытарга улахан ту

гэлэрбит олохторун-дьаһахтарын, туттар тэриллэрин, культураларын

икатын историятын, айылҕатын хостонор баайын, фольклорун, оло

                                                                                                                             

«Сонор» хамсаныылаах оонньуу хонуута, ньыкаалар

«Сонор» хамсаныылаах оонньуутун быраабылатынан оонньонор. Салгыы 

холобур буолар ыйытыылар киирдилэр. Иитээччи оҕолорун саастарынан, барбыт темаларыттан 

унан үгүс араас ыйытыылары бэйэтэ оҥорон ту

иги республикабыт: 
Киин куората (Дьокуускай) 
Саха сирин бастакы президена( ил дархана)? (М.Е. Николаев)

иги республикабыт былааҕын өҥнөрө? (халлаан к

һиги республикатын салайан олороруй? (Е.А.Борисов)
үһэ? (Лена) 

үү ханнык өрүс үрдүгэр турарый? (Бүлүү) 
ылыга? (В.С.Поскачин) 

үү биллиилээх суруйааччылара? (П.Тобуруокап, П.Одорусов, 
С.Руфов, Н.Якутскай уо.д.а) 
Арчы дьиэни төрүттээччи, олоҥхоһут, алгысчыт, тойуксут

э анаммыт пааматынньык? (Хотун Бүлүү) 

Фольклор ханнык араастарын билэҕин? ( норуот ырыата,
ооно, таабырын, остуоруйа, чабырҕах) 

үөнү, кэрэни баҕарыы биир тылынан туох дэнэрий? (алгыс)
Норуот бэргэн өйүн, сытыы хараҕын, уран тылын тыыннаах дуу

(таабырын) 
? (өс хоһооно) 

т дойдутугар, норуотун культуратыгар, үгэстэригэр 

т оонньуулара улахан 

гэ оонньуутугар уһуйар, 

иллэҥ кэмигэр 

ыытынан араас уобаластары  кытта 

ттэргэ практическэй көмө 

а киириэн иннинээҕи 

нээх баай фольклорун, омук 

рэтэр көмө матырыйаал 

уран тылы байытарга улахан туһалаах.         

, туттар тэриллэрин, культураларын, 

хостонор баайын, фольклорун, олоҥхону кытта 

                                                                                                                              

«Сонор» хамсаныылаах оонньуу хонуута, ньыкаалар.                  

«Сонор» хамсаныылаах оонньуутун быраабылатынан оонньонор. Салгыы 

олорун саастарынан, барбыт темаларыттан 

уһаныан сөп. 

? (М.Е. Николаев) 
(халлаан күөх, кыһыл, маҕан, от 

(Е.А.Борисов) 

(П.Тобуруокап, П.Одорусов, 

ут, алгысчыт, тойуксут? (К.Н.Никифоров) 
 

ин? ( норуот ырыата,тойук, олоҥхо, өс 

тылынан туох дэнэрий? (алгыс) 
тыыннаах дууһата туох 



 Норуот тылынан айымньытын саамай көрдөөх көрүҥэ, лабырҕаччы 
түргэнник ааҕыллар? (чабырҕах)   

           Саха сирин сибэккилэрэ:  
 Сааскы маҥнайгы сибэкки? (ньургуһун) 
 Саха сирин саамай кырасыабай сибэккитэ? (сардаана) 
 Саха сиригэр ханнык сибэккилэр уунэллэрин билэҕиний? …….. 
 Току-току …..(ньээм)        
 Сибэкки туһунан ырыата ыллаа                                                                                              

Саха астара: 
 Саха үрүҥ астарын ааттаталаа? (кымыс, суорат, хайах, күөрчэх, иэдьэгэй, 

үрүмэ, саламаат, ымдаан) 
 Саха эт астарын ааттаталаа? (ойоҕос, хаан, ис үөрэтэ, харта) 
 Саха балыктан оҥоһуллар астарын ааттаталаа? (дьуухала, үөлүллүбүт балык, 

лыба, тоҥ балык) 
 Саха астарын ааттаталаа? 

Эбэм иһиттэрэ: 

 Күөрчэҕи, чохоону кутар иһиппит аата? (кытыйа) 
 Кэчигирэс ойуулаах, күөрчэх ытыйарга туттуллар (күөрчэх ытыга) 
 Ситии киэргэллээх сиэдэрэй иһит? (ыаҕайа) 
 Ынах муоһуттан оҥоһуллубут кымыс ытыйарга туттуллар (муос ытык) 
 Саха иһитин-хомуоһун ааттаталаа..... 

Туттар тэриллэр: 

 Сылгы сиэлиттэн оҥоһуллар, сиэдэрэй... (дэйбиир) 
 Булчут арахсыспат аргыһа...(кыыннаах быһах) 
 Этэр тыллаах, дьырылатар ырыалаах ....(хомус) 
 Окко туттуллар тэриллэри ааттаталаа.... 
 Куобахха, саһылга онтон да атын кыылларга иитиллэр тэрил (айа) 

Таҥаһа-саба, киэргэлэ: 

 Саха дьахтарын таҥаһын ааттаталаа? (бууктаах сон, кэһиэччик, халадаай 
ырбаахы, дьабака, этэрбэс) 

 Саха эр киһитин таҥаһын ааттаталаа? (чомпой, этэрбэс, моойторук, түһүлүк) 
 Саха дьахтарын киэргэлэ? (ытар5а, бөҕөх, илин, кэлин кэбиһэр) 
 Саха таҥаһын ааттаталаа……. 
 Түүлээх кытыылаах, хороҕор төбөлөөх бэргэһэ (дьабака) 

Өбүгэлэрбит маллара-саллара: 

 Үс атахтаах остуол? (сандалы) 
 Тардыы талахтан олох мас? (талах олоппос) 
 Дьиэлэрин аата? (балаҕан) 
 Туорааҕы мэлийэр таас? (суоруна) 
 Буору симэн сыбаммыт оһох аата ?(көмүлүөк) 

Сахабыт сирин мастара: 

 Сахабыт сиригэр ханнык мастар үүнэллэрий? 
 Сахалар итэҕэллэринэн дойду иччитэ ханнык маска олороруй? (хатыҥ) 
 Биһиги өбүгэлэрбит ханнык маһы абааһы маһа дииллэрий? (тэтиҥ) 
 Кыһыннары сайыннары күөх мас? (харыйа) 



Олоҥхо : 

 Олоҥхоҕо аан дойду хас дойдуга арахсарый? (
 Сүрүн геройа
 Утарылаһааччыта
 Ханнык айыы бухатыырдарын билэ

Тойон Дьөлл
 Олоҥхо үс дойдутугар кимнээх олороллоруй? (

дьоннор, аллараа 
 Олоҥхо иһ

көрүҥнэрэ 

алгыс, андаҕ

 

О5о анал көстүүмнээх оруолга киирэн оонньоото

учуоттаан араас көстүүмнэри айабыт

 

 

 

о аан дойду хас дойдуга арахсарый? (үс – үөһ
н геройа? (Айыы бухатыыра) 

ааччыта? (абааһы бухатыыра) 
Ханнык айыы бухатыырдарын билэҕин? (Ньургун Боотур, Эрчимэн Бэргэн, 

ллүүт, Кулун Куллурустуур) 
с дойдутугар кимнээх олороллоруй? (үөһ

дьоннор, аллараа - абааһылар)
һигэр норуот айымнньытын ханнык 

киирэллэрий?(тойук, 
ҕар, өс хоһооно) 

мнээх оруолга киирэн оонньоотоҕуна ордук аһылларын, интэриэ

мнэри айабыт :  

 

 

 

 

 

 

үөһээ, аллараа, орто) 

ин? (Ньургун Боотур, Эрчимэн Бэргэн, 

үөһээ – айыылар, орто – 
ылар) 

норуот айымнньытын ханнык 

ылларын, интэриэһиргиирин 



 Сонор умсугутуулаах оонньуутугар анаан айбыт хоьооннорбут 

                                                                                                                 Автор: Акулина Тимофеева .

 
Айбыт аҕатын өттүнэн - 
Алын Бүлүү ыччата, 
Айыыһыт ийэтин төрдүнэн - 
Аны - Үөһээ Бүлүү Ороһута. 
Академик Томскай 
Айан кээспит оонньуута 
Алыс дьикти, үчүгэй 
Айар куттаах, доҕоттоор. 

 
Айыы, дьоҕур суолугар 
Аартыкпытын арыйда. 
Адьас кырачаан да оҕолорго 
Алыптаах оонньуу буолла, 
Аҕыйах сыл иһигэр 
Араас омук биһирээтэ, 
Аан дойду таһымыгар 
Аатырда,  сураҕырда. 

                               Көҕүлүөххэ «Сонору»! 

 

Кэлиҥҥи кэмҥэ кырачааннарбыт, 
Көмүс ньээкэ оҕолорбут – 
Көмпүүтэр абыгар ыллардылар, 
Көмүскэлэ суох бардылар. 
Күүскэ хамсанары умнан 
Күнү быһа олороллор 

Көтө - дайа кустуктана, 
Көөчүктэнэ көппөттөр. 
Кинилэргэ доҕоттоор, 
Көҕүлүөххэ «Сонору»! 
Кэрэ, дьикти оонньууну 
Кырачааннарбытыгар иҥэриэххэ! 

 

                                  Сонор оонньуу баар буолан. 

«Сонор» онньууннан дьарыктанан, 
«Сонору» кырачааннарга үөрэтэн, 
«Сонор»  күрэхтэригэр кыттан 
Сэмэй кыра ситиһиилэнэн 
Дьобуруопа дойдутугар, 
Ыраах күннээх Францияҕа, 
Дьоһун мааны Парижка 
Ыалдьыттыыр чиэскэ тигистим. 
«Сонортон» кынат үүннэрэн -  
Сиэн бырааппыт Николаша 
Үрдүк билии кыһатыгар 

Баумаҥҥа үөрэнэ үүннэ. 
«Сонорго» оонньоон кырачааммыт – 
Таптыыр сиэммит Даина 
Толкуйа тобуллан, 
Ситиһиини сиэттистэ. 
«Сонор» оонньуу баар буолан 
Саха кэлэр кэскилин 
«Сонор» алыптаах суолунан 
Сайыннара туруохпут. 
  

  

                                                 Оһуокайдаан ойуоҕун.          

Оһуокайдыыр оһуокай, 
Эһиэкэйдиир эһиэкэй! 
Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, 
Төгүрүччү туруоҕуҥ, 
Чэпчэкитик бу курдук 
Тэйдэр тэйэн биэриэҕиҥ! 
Оһуокайы ойуоҕуҥ, 
Эһиэкэйи ыллыаҕыҥ! 
«Сонор» дьикти оонньууну 
Санаатахпыт аайы доо, 
Сатыыр оонньуур буоллубут, 

Ийэ, аҕа үөрүөҕэ, 
Эбээ, эһээ сэргиэҕэ. 
Сонор оонньуу аҕатыгар 
Туомускайга Парижка 
Ыраах Саха Сириттэн 
Үөрэ - көтө махтанан 
Уруй – туску этэбит, 
Иллээх – эйэлээх олоххо  
Инникитин даҕаны 
Үүнэн – сайдан иһиэҕиҥ! 

                                 

 



                                     Саха – сонордьут 

                                                                            Автор: Марфа Бускарова. 

«Сонор» - оонньуу эрэ буолбатах, 
«Сонор» - күннээҕи олох. 
Сонордьут -чулуу үлэһит, 
Сонордьут - мындыр өйдөөх, 
Сонордьут - дьаныардаах, тулуурдаах. 
Сахалар биһиги сонордьуттарбыт. 
Сонорго ананан төрөөбүппүт. 
Сонордоон бултуубут- булпутун, 
Сонордоон булабыт- дьолбутун. 

 

                                           Эһиэкэйим тылынан 

Оһуо-оһуо оһуокай 
Эһиэ-эһиэ эһиэкэй, 
Эллэй эһэбит эрдэхтэн 
Этиллибит эһиэкэйи, 
Омоҕой оҕонньор саҕаттан 
Олохтоммут оһуокайы, 
Оонньоон-көрүлээн биэриэҕиҥ 
Аҕыс иилээх саҕалаах 
Аанныыр ийэ дойдубар 
Айылҕабыт барахсан  
Арыллыбыт күнүгэр 
Араас ыраах сирдэртэн 
Анаан-минээн кэлэммит 
Дьоллоох Дьокуускай туонатыгар 
Дьоһун-мааны миэстэҕэ 
Дьоро күҥҥэ мустаммыт 
Доҕор дьоннуун көрсөммүт 
Сонор оонньуу арааһын  

Саха оҕотугар иҥэрэн 
Сорунан туран үлэлиир 
Сахам бастыҥ дьонноро  
Сонор оонньуу сүүрбэ биэс 
Үөрүүлээхэй үбүлүөйдээх 
Үтүөкэннээх күнүгэр 
Куонкуруска, күрэххэ 
Кыттыһарга сананан 
Кэлбит үтүө ааккытыгар 
Оһуокайым тылынан  
Уруй-айхал этэбин. 
Эһиэкэйим тылынан 
Эҕэрдэбин тиэрдэбин. 
Махтал буоллун эһиэхэ 
Мааны-үтүө тэрээһини 
Маннык кэрэ миэстэҕэ 
Мунньан ыыппыт ааккытыгар. 

               

 

                                                         Сонор хонуута.  
 
 
 
Сонор оонньуу хонуутугар 
Сибэккилээх кырдалыгар, 
Сырсан, сасыһа сылдьыахха, 
Сонордоһон оонньуохха. 
«Сонор» оонньуу хонуута- 
Сонун дьикти бэйэлээх. 
 
 

 
  Автор:  Алёна Гаврильева. 
                  
 
Сороҕор элбэх кистэлэҥнээх: 
Ситэн ону арыйар наадалаах. 
«Сонорунан» элбэхтик оонньуоҥ – 
Сонуну, дьиктини билиэҥ, 
Сомсон ылыаҥ кыайыыны, 
Сайдан уунэн сириэдийиэҥ.  
  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         «Всей семьей

 

11-республиканскай педагогическай ярмарка
Талант ЖИПТО- 2014”  быыстапка курэ5ин кыайыылаахтара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Всей семьей-2013» республиканскай курэх кыайыылаахтара

 

еспубликанскай педагогическай ярмарка чэрчититнэн ыытыллыбыт “Арт
2014”  быыстапка курэ5ин кыайыылаахтара. 

еспубликанскай курэх кыайыылаахтара  

чэрчититнэн ыытыллыбыт “Арт- 



 

 

“Сонор” оонньуу иитээччи айан үлэлииригэр кыах биэрэр, киэҥ суолу арыйар. 

Үлэ түмүгэр маннык хаачыстыбалары ситиһиэххэ сөп. 

 Ситиһиилээх   
 Түмсүүлээх 
 Түргэн-тарҕан туттуулаах, сымса.. 
 Болҕомтолоох 
 Олоххо бэлэмнээх 

 
Хас биирдии оҕо ураты иитиилээх, арыллар айдарыылаах, ону кэтээн көрөн, 
сөптеех хайысханнан иитэн-сайыннаран  таһаарар биһиги иитээчилэр сүрүн 
үлэбит буолар.    
 
Оҕо кыра сааһыттан төрөөбүт буоруттан силис-мутук тардан иитилиннэҕинэ, 
норуот тылын сүмэтин, үтүө үгэһин, этигэр-хааныгар иҥэриннэҕинэ, 
төрөөбүт сирин айылҕатын, ийэ сирин таптыы үөрэннэҕинэ, амарах сүрэҕин, 
мындыр өйүн утумнаатаҕына эрэ саха омук быһыытынан чэчирии сайдар. 
 “Дьарыга суох оҕо далбаарар, эрчиллиитэ суох оҕо эмтэрийэр” диэн саха 
уот харахха этэр. Оонньуу көмөтүнэн үөрэх матырыйаалын оҕоҕо 
интэриэһинэй гына тиэрдиэххэ сөп. Онон өй эккирэтиилээх Сонор оонньуута 
улахан иитэр суолталаах. Оҕону сатаан сайыннарар, иитэр биир албас, 
күүстээх ньыма. 
Оҕо дьарыгын солбуһуннаран, аралдьытан уларытан биэриллиэхтээх.Оҕо 
сааһа,  уола-кыыһа мэлдьи болҕомтоҕо ууруллуохтаах.Сонор хамсаныылаах 
оонньуутун хатылааһын дьарыктарыгар, сынньалаҥ кэмигэр, о5ону эбии 
дьарыктыырга туһаныахха сөп. 
 
Биһиги биир идэлээхпит быһыытынан куруук ыкса сибээстэһэ, сүбэлэһэ, 
көмөлөсүһэ сылдьабыт. Биир дойдулаахпыт Григорий Васильевич Томскай 
ДИП Сонор өй эккирэтиилээх оонньуута оҕону бары өттүнэн сайыннарарын 
бэйэбит оҕолорбут холобурунан итэҕэйэн иитиллээччилэрбитин бу 
оонньууннан умсугутар, туһуттан араас саҥа көрүүлэри айабыт, бэйэбит 
сатабылбытын тиэрдэбит. 
Оҕо сайдар эйгэтин оонньуу көмөтүнэн тэринэн, бэйэтин илиитинэн тутан-
хабан оҥордоҕуна оонньууну чугастык ылынан, айар кыаҕын 
таһаарынарыгар ситиһэр сыаллаах “Создание пространственной среды  по 
ДИП «Сонор»” диэн проект оҥорон үлэлэтэбит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

О5олор ааттара  Са5алаабыт 
сыллара 

                          Күрэхтэргэ миэстэлэрэ 
Улуустааҕы өрөспүүбүлүкэтээҕи аан дойдутааҕы 
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