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Киириитэ 

 

Олоҥхо – олох оҥкулларын хоһуйар диэн өйдөбүллээх тыл. Ханнык баҕарар 
омук бэйэтэ киэн туттардаах, дьоҥҥо кэпсиирдээх буолар. Биһиэхэ, сахаларга оннук 
киэҥ туттарбыт – өбүгэлэртэн утумнаан кэлбит тылынан уус – уран айымньыбыт 
көрүҥүн эгэлгэтэ: чабырҕахтар, остуоруйалар, таабырыннар, үгэлэр, тойуктар – 
барыта саха норуота өркөн өйдөөһүн, уус –уран хомоҕой тыллааҕын, сайдам 
санаалааҕын, ыраас ыралааҕын, үүнэр –сайдар кэскиллээҕин туоһулуур. Олортон 
биһиги, сахалар киэҥ туттуубут – олоҥхо буолар. Сахалыы санаалаах сайдам, 
сайаҕас ыччаты иитэргэ төрүт культура үөрэҕэр оҕону кыра сааһыттан уһуйуу аныгы 
олох ирдэбилэ буолар. 

Биһиги биир санаалаахтар түмсэн айымньылаах бөлөх тэринэн “Мин төрөөбүт 
түөлбэм-олоҥхо дойдута„диэн вариативнай программа оҥоһуннубут. Оҕону кыра 
сааһыттан олоҥхо дьикти эйгэтигэр угуйан, тыл-өс, өй- санаа өттүнэн сайыннарыыга, 
эт-хаан өттүнэн бөҕөргөтүүгэ, төрдүн төрүччүтүн билиһиннэриигэ киэҥ ис 
хоһоонноох үлэни ыытабыт.  

Ол курдук, биһиги иитээччилэрбит хас биирдии оҕону кытта тэҥҥэ алтыһан, 
кэпсэтэн-ипсэтэн, бииргэ оонньоһон, ыллаан – туойан оҕо ис дууһатын, талаанын 
арыйар туһуттан араас куруһуоктары, студиялары, эт-хаан чэбдигирдии секциялары 
тэрийэн үлэлэтэллэр. 

Оҕо саамай кыратыгар ордук биэһигэр диэри, тулалыыр эйгэтин 
өрүөһүспүттүү сорунуулаахтык ылынар кэмэ. Бу кэми олус табатык туһаннахха 
кэнэҕэски ыччат кэрэ, баай тылланыа, киэҥ ыраас дууһаланыа турдаҕа. Саха тылын 
сүмэтин, эгэлгэтин оҕо кыра эрдэҕиттэн кэрэхсээтэҕинэ эрэ, кини төрөөбүт ийэ 
тылын ытыктыы, таптыы үөрэнэр. 

Бу кинигэҕэ оскуолаҕа киириэн иннинээҕи оҕо тэрилтэтигэр театральнай 
студия тэрийэн үлэлэтии опытыттан үллэстии, оҕо олоҥхону дьүһүйүүтүгэр 
сааһыгар сөп түбэһэр гына аттаран оҥоһуллубут сцераийдарбыт киирдилэр. 

Оҕону толкуйдуурга, кини айар дьоҕурун, сатабылын, талаанын аһарга, 
сайыннарарга, төрөөбүт төрүт тыл сүмэтигэр уһуйарга биир сүрүн миэстэни студия 
тэрийэн үлэлэтии буолар. Студияҕа оҕо саҥа билиини ылар, ону чиҥэтэн эрэ буолбакка 
кэрэхсээн көрөр, билэ сатыыр дьоҕура сайдан, кэҥээн, дириҥээн иһэр.  

Хас биирдии оҕо оскуолаҕа киирэригэр билиилээх-көрүүлээх, тобуллаҕас 
толкуйдаах, тыла-өһө сайдыбыт, хомоҕой тыллаах буолара ирдэнэр. Оҕо киэҥ билиилээх 
буолара саҥата сайдыытыттан тутулуктаах, ол иһин оҕо оскуолаҕа киирэригэр саҥарар 
саҥатыгар, кэпсэтэр дьоҕуругар улахан болҕомто ууруллуохтаах. Билиҥҥи кэмҥэ бэйэтин 
иинин көрүнэр, сыаналанар оҕо хаһан да олох очурдарыттан иҥниэ суоҕа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 “Алыптаах эйгэ” студия сүрүн соруга: 

- Ийэ тыл эйгэтигэр киллэрии, уран тылга уһуйуу, айар үлэҕэ көҕүлээһин. Оҕо дьон 
иннигэр холкутук, сайаҕастык саҥара тутта сылдьарын ситиһии; 

- Оҕо сценаҕа, көрөөччүлэр иннилэригэр бэйэтэ айар дьоҕурун, талаанын арыйарын, ол 
онтон дуоһуйууну ыларын ситиһии; 

- Оҕону норуот уус-уран айымньытыгар интэриэһин тардыы, оҕо тылын саппааһын 
байытыы, уустаан-ураннаан кэпсиир дьоҕурун сайыннарыы. 

Олоҥхо дьикти эйгэтинэн оҕо сайдар 

тускула 

”Кэрэчээнэ“ ”Эрчим“ 

 

«Өркөн өй» 

 

”Алыптаах 
эйгэ“мини-

театр 

”Аман өс“ 

 

”Мин төрөөбүт түөлбэм“ 
мини-музей 

”Дьүһүйүү“ 
музыкальнай 

студия 

Оҕо киһи киһитэ буолар олугун түстээһин 



Олоҥхо фольклор биир көрүҥүн быһыытынан улахан уонна бэлэмнэнии бөлөххө 
үөрэтиллэр. Онтон кыра бөлөхтөр фольклор атын жанрдарын нөҥүө, тулалыыр эйгэни, 
айылҕаны, олоҕу-дьаһаҕы кытта таабырын арааһын таайсан билсэллэр, тылы-өһү, сиэри-
майгыны өс хоһооннорунан, алыптаах остуоруйа нөҥүө билсэллэр, үөрэтэллэр уонна 
«олоҥхо дойдутугар» айаннаан тиийэллэр. 

Олоҥхону кыра оҕоҕо билиһиннэрии, тиэрдии үгүс сыраны, ураты сыһыаны эрэйэр. 

Оҕолорго кэпсээни, остуоруйаны, олоҥхону билиһиннэрэргэ уус-ураннык 
кэпсиигин. Ол кэнниттэн остуоруйа, кэпсээн геройдара хайдах майгылаахтарын туһунан 
быһаарсыы ыытыллар. Оҕолор айымньы геройдарыгар бэйэлэрин сыһыаннарын, ол аата 
кими хайгыы, кими күлүү гына сирэ санаабыттарын кэпсэтиннэрэр ордук. Оҕо бэйэтэ истэ 
олорон, бу геройу мин сатаан оонньуохпун сөп диэн быһаарыныахтаах, холонуохтаах. 
Геройа хайдах саҥарарын, туттарын оҕо бэйэтэ хамсанан, көрдөрө эрчиллиэхтээх. Оччоҕо 
оҕо геройун дьоҥҥо-сэргэҕэ тиэрдиэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирилл Никонович Никифоров - Үөһээ 
Бүлүү улууһун бочуоттаах гражданина, Саха 
Республикатын культуратын туйгуна, бүтүн 
Россиятааҕы норуот уус-уран айымнньытын 
күрэҕин кыайыылааҕа, ”Душа России“ премия 
лауреата, биллиилээх тойуксут, оһуохайдьыт, 
олоҥхоһут, норуот эмчитэ, алгысчыт, Үөһээ 
Бүлүүтээҕи Арчы дьиэтин тэрийээччи. Киниэхэ 
тиийэн арчыланабыт, сүбэ-ама ылабыт.  

Биһиги өбүгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын, 
туттар тэриллэрин, дьиэлэрин-уоттарын, иһиттэрин-таҥастарын утары билиһиннэрэргэ, 
оҕоҕо олоҥхону ылынарыгар «Алыптаах эйгэ» диэн хос тэриннибит. Оҕо сахалыы 
таҥаһын кэтэн бу хоско киирдэҕинэ дьүһүннүүн, өйдүүн-санаалыын уларыйар, 
боччумурар. Манна олоҥхоттон ойууламмыт чаҕылхай уруһуйдары, бэйэ оҥоһуга 
куукулалары туттан аан бастаан кылгас, судургу тыллаах хоһооннору, ырыалары 
үөрэтиллэр. 



Оҕолор олоҥхону на
өһө баай, ойуулааһына элбэх буолан, о
Онон бастаан кэпсээн курдук кэпсиибит, ыарахан тыллары бы
өйгө үөрэтии кыра олуктартан с
дьарыктыыбыт. 

Хоспутугар киирэрбитигэр чуораанчыгы         К

 тыаһатан ыраастанан аа

 

 

«Аал Луук Мас»                                   

у наһаа интэриэһиргээн, сэргээн, сэҥээрэн истэллэр. Оло
ына элбэх буолан, оҕоҕо көннөрү кэпсээтэххэ 

Онон бастаан кэпсээн курдук кэпсиибит, ыарахан тыллары быһ
рэтии кыра олуктартан саҕалаан барар, интонациялаан аа

Хоспутугар киирэрбитигэр чуораанчыгы         Көмүлүөк тула олорон 

атан ыраастанан ааһабыт             истэрбитин сөбүлүүбүт 

«Аал Луук Мас»                                    «Үс кут» - чөл буолуу бэлиэтэ

ээрэн истэллэр. Олоҥхо тыла-
кэпсээтэххэ өйдөөмүөхтэрин сөп. 

һааран биэрэбит. Онтон 
алаан барар, интонациялаан ааҕарга үөрэтэбит, 

олорон остуоруйа  

л буолуу бэлиэтэ 



Маннык «Байанай
сааhыттан билиhиннэриини табыгастаа

Былыр да, билиҥҥ
алтыһан кэлбит омук. Саха 
барыта саха норуота омук бы
дьарыкпыт буолар. 

Дьол уйата

Байанай» муннугун тэрийэн уол оҕоҕо булт сиэрин
ни табыгастааҕынан ааҕабыт. 

ҥҥи да үйэҕэ саха омук бултаан-алтаан, айыл
ан кэлбит омук. Саха булчута бултаан, дьиэ кэргэнин иитэр-

барыта саха норуота омук быһыытынан, үйэлэр тухары бүөбэйдээн илдьэ кэлбит т

уйата, дьол түөлбэтэ, дьоһун дойду – Үөһээ Б

 

 

о булт сиэрин-туомун кыра 

алтаан, айылҕаны кытта ыкса 
-аһатар, таҥыннарар. Бу 

бэйдээн илдьэ кэлбит төрүт 

 

ээ Бүлүүм! 



”Алыптаах эйгэ“ 

театральнай студия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олоҥхо риториката 

”Мичээр“ музыкальнай студия 

Сценическай культура, олоҥхо 

геройдарын уобарастаан көрдөрүү 



Оҕолор тыллара тобуллан са
толкуйдуур, өйгө оҥорон к
бэйэтин дьиэ-кэргэнигэр, ийэтин
уотугар сиэдээх сыһыаны и
дойдуну, олох үтүө уонна м
билиһиннэрдэххэ оҕо түргэнник ылынар.

Оҕо 4-5 сааһыгар тугу барытын
культураҕа сыһыарыыга то
хоһоонун судургутук кэпсээн и

 5-6 сааһыгар үчүгэйи ку
үллэстэр буолар. Бу кэм
аймаҕын туһунан өйдө
саҥалыын-иҥэлиин сиэри
диэн өйдөбүлү сыыйа бы
күүстэн араҥаччылаан, к
өйдүөхтээх. 

Оскуолаҕа киириэн иннинээ
сайыннарыыга элбэх өрүттээх 

- Олоҥхо музыкальнай репертуарын   и
- Олоҥхо геройдарын уобарастарын ту
- Олоҥхо ис хоһоонун
- Олоҥхо уус - уран тылын и
хоһуйар дьоҕурун сайыннарыы.

Кыра оҕо кулгааҕынан истэн, хара
түргэнник ылынар. Ол иһ
бэйэбит төрөппүттэри кытта о

 

 

 

 

 

 

олор тыллара тобуллан саҥарар кэмнэрэ 3- 4 саас.  Дьэ, бу кэм
орон көрөр дьоҕура сайдарыгар бастакы хардыы о

кэргэнигэр, ийэтин-аҕатын ууһугар, айыы дьонугар
ыаны иҥэриигэ олоҥхону туһаныахха сөп.Оло

уонна мөкү өрүттэрин, бухатыырдары, куолары наардаан 
ргэнник ылынар. 

ыгар тугу барытын сэргиир, ылынар, иҥэринэр кэмэ, кинини т
ыарыыга тоҕоостоох кэм. Бу кэмҥэ оҕо интэриэ

кэпсээн иһитиннэрэр ордук. 

гэйи куһаҕаны араарар, сыаналыыр, кэпсэтиигэ кыттан санаатын 
ллэстэр буолар. Бу кэмҥэ олоҥхо үс дойдутун, онно олорор дьону

өбүллэри билиһиннэрии саҕаланар. Туттардыын
элиин сиэри-туому тутуһаллар. Абааһы өттө хараҥаны, ку

сыыйа быһаараллар. Айыы киьитэ орто дойду дьонун абаа
аччылаан, көмүскээн кинилэр эйэлээх олохтоох буолалларын сити

а киириэн иннинээҕи оҕону олоҥхо эйгэтигэр киллэрэн 
ттээх үлэ ыытыллар: 

хо музыкальнай репертуарын   иһитиннэрии; 
хо геройдарын уобарастарын туһунан сэһэргэһии; 

оонун арыйыы, уруһуйдатыы; 
уран тылын иҥэрии,  этнориторика өйдөбүл

урун сайыннарыы. 
ынан истэн, хараҕынан көрөн, илиитинэн тутан
һин, оҕоҕо тиийимтиэ буоллун диэн, оонньуурдары, куукулалары 

ттэри кытта оҥоробут.  

Дьэ, бу кэмҥэ уус-ураннык 
ура сайдарыгар бастакы хардыы оҥоһуллар. Оҕоҕо 

угар, айыы дьонугар, төрөөбүт сиригэр-
п.Олоҥхоҕо кэпсэнэр үс 

ттэрин, бухатыырдары, куолары наардаан 

эринэр кэмэ, кинини төрүт 
нтэриэһин тардар олоҥхо ис 

аны араарар, сыаналыыр, кэпсэтиигэ кыттан санаатын 
с дойдутун, онно олорор дьону-сэргэни, абааһы 

Туттардыын-хаптардыын, 
аны, куһаҕаны батыһар 

дойду дьонун абааһыттан, хараҥа 
тоох буолалларын ситиһэрин 

хо эйгэтигэр киллэрэн 

лүн тиэрдии, айар-

н, илиитинэн тутан-хабан көрдөҕүнэ 
онньуурдары, куукулалары 

 



Олоҥхо таҥаһа – саба: 

 оҕо таҥаһа киэҥ-куоҥ ордук олоҥхо ис хоһоонугар сөп түбэһэр буолуохтаах; 
 көстүүм өҥүн таларга айылҕабыт өҥүн таҥан туһаныы; 
 олоҥхоҕо уобараһы арыйарга бухатыыр уол туттар тэрилэ: куйах, батас, батыйа; 

кыыс оҕо симэҕэ: ытарҕа, бөҕөх, илин-кэлин кэбиһэр, бастыҥа, көмүс кур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олоҥхону билиһиннэрэргэ оонньуур, оонньуу улахан суолтаны ылар. «Билэбин, 
таптыыбын Сахам сирин», «Байанай 
дойду», «Дьыл кэмнэрэ», 
хамсаныылаах оонньууларынан с
көрөллөр. 

«Мин т

Оҕону төрөөбүт дойдутугар, норуотун культуратыгар, 
сыһыаны үөскэтэргэ саха т
эрдэҕиттэн өбүгэ оонньуутугар у
кэмигэр оонньотуохха, дьарык бы
(интеграция) ыытыахха с
төрөппүттэргэ практическэй к

 Бу «Сонор» хамсаныылаах оонньуута оскуола
оҕолорго төрөөбүт дойдутун, норуотун, араас к
быһыытынан ураты оло
матырыйаал буолар. Ону та
улахан туһалаах 

иннэрэргэ оонньуур, оонньуу улахан суолтаны ылар. «Билэбин, 
таптыыбын Сахам сирин», «Байанай сиэрэ-туома» остуол оонньууларынан уонна «

ьыл кэмнэрэ», «Мин төрөөбүт түөлбэм – олоҥхо дойдута
хамсаныылаах оонньууларынан сөбүлээн оонньууллар, таарыйа элбэ

 

«Мин төрөөбүт түөлбэм – олоҥхо дойдута» 

Аан тыл 

т дойдутугар, норуотун культуратыгар, үгэстэригэр убаастабыллаах 
скэтэргэ саха төрүт оонньуулара улахан суолталаахтар. О

гэ оонньуутугар уһуйар, интэриэһи тардар наада. Бу оонньууну о
хха, дьарык быһыытынан араас уобаластары  кытта дь

(интеграция) ыытыахха сөп. Бу оонньуу иитээччилэргэ, алын кылаас учууталларыгар, 
ттэргэ практическэй көмө быһыытынан оҥоһулунна 

Быһаарыы: 

Бу «Сонор» хамсаныылаах оонньуута оскуолаҕа киириэн
т дойдутун, норуотун, араас көрүҥнээх баай фольклорун, омук 

ыытынан ураты олоҕун-дьаһаҕын, сиэрин-майгытын, ү
матырыйаал буолар. Ону таһынан тылын баайын хаҥатарга, уус 

иннэрэргэ оонньуур, оонньуу улахан суолтаны ылар. «Билэбин, 
туома» остуол оонньууларынан уонна «Үс 

хо дойдута» диэн сонор 
лээн оонньууллар, таарыйа элбэҕи билэллэр-

 

хо дойдута»  

гэстэригэр убаастабыллаах 
т оонньуулара улахан суолталаахтар. Оҕону кыра 

и тардар наада. Бу оонньууну оҕо иллэҥ 
ыытынан араас уобаластары  кытта дьүөрэлээн 

п. Бу оонньуу иитээччилэргэ, алын кылаас учууталларыгар, 

а киириэн иннинээҕи саастаах 
нээх баай фольклорун, омук 

үгэһин үөрэтэр көмө 
атарга, уус - уран тылы байытарга 



Сыала: Оҕоҕо өбүгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын, туттар тэриллэрин, культуратын, 
республикатын историятын айылҕатын, хостонор баайын, фольклорун, олоҥхону кытта 
билиһиннэрии.  

Туттуллар матырыйаал:«Сонор» хамсаныылаах оонньуу хонуута, ньыкаалар. 

Оонньуу хаамыыта:«Сонор» хамсаныылаах оонньуутун быраабылатынан оонньонор. 
Салгыы холобур буолар ыйытыылар киирдилэр. Иитээччи оҕолорун саастарынан, барбыт 
темаларыттан көрөн, төрөөбүт дойду туһунан үгүс араас ыйытыылары бэйэтэ оҥорон 
туһаныан сөп.  

Биһиги республикабыт: 

1. Киин куората (Дьокуускай) 

2. Саха сирин бастакы президена? (М.Е. Николаев) 

3. Биһиги республикабыт былааҕын өҥнөрө (халлаан күөх, кыһыл, маҕан, от күөх) 

4. Билигин биһиги республикатын салайан олороруй? (Е.А.Борисов) 

5. Улахан өрүһэ (Лена) 

Үөһээ Бүлүүм: 

1. Үөһээ Бүлүү ханнык өрүс үрдүгэр турарый? (Бүлүү) 

2. Улуус баһылыга (В.С.Поскачин) 

3. Үөһээ Бүлүү биллиилээх суруйааччылара (П.Тобуруокап, П.Одорусов, С.Руфов, 
Н.Якутскай уо.д.а) 

4. Арчы дьиэни төрүттээччи, олоҥхоһут, алгысчыт, тойуксут (К.Н.Никифоров) 

5. Бүлүү эбэҕэ анаммыт пааматынньык (ХотунБүлүү) 

Фольклор:  

1. Фольклор ханнык араастарын билэҕин? (норуот ырыата, өс хоһооно, таабырын, 
остуоруйа, чабырҕах) 

2. Киһиэхэ үтүөнү, кэрэни баҕарыы биир тылынан туох дэнэрий? (алгыс) 

3. Норуот бэргэн өйүн, сытыы хараҕын, уран тылын тыыннаах дууһата туох 
буоларый (таабырын) 

4. Бэргэн этии (өс хоһооно) 

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

Саха сирин сибэккилэрэ:  

1. Сааскы маҥнайгы сибэкки? (ньургуһун) 

2. Саха сирин саамай кырасыабай сибэккитэ? (сардаана) 

3. Саха сиригэр ханнык сибэккилэр уунэллэрин билэҕиний? …….. 



4. Току-току …..(ньээм) 

5. Сибэкки туһунан ырыата ыллаа 

Саха астара: 

1. Саха үүт астарын ааттаталаа? (кымыс, суорат, хайах, күөрчэх, иэдьэгэй, үрүмэ, 
саламаат, ымдаан) 

2. Саха эт астарын ааттаталаа? (ойоҕос, хаан, ис үөрэтэ, харта) 

3. Саха балыктан оҥоһуллар астарын ааттаталаа? (дьуухала, үөлүллүбүт балык, лыба, 
тоҥ балык) 

4. Саха астарын ааттаталаа? 

Таҥаһа-саба, киэргэлэ: 

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

2. Саха эр киһитин таҥаһын ааттаталаа? (чомпой, этэрбэс, моойторук, түһүлүк) 

3.  Саха дьахтарын киэргэлэ? (ытар5а, бөҕөх, илин, кэлин кэбиһэр) 

4. Саха таҥаһын ааттаталаа……. 

5. Түүлээх кытыылаах, хороҕор төбөлөөх бэргэһэ (дьабака) 

Эбэм иһиттэрэ: 

1. Күөрчэҕи, чохоону кутар иһиппит аата? (кытыйа) 

2. Кэчигирэс ойуулаах, күөрчэх ытыйарга туттуллар (күөрчэх ытыга) 

3. Ситии киэргэллээх сиэдэрэй иһит? (ыаҕайа) 

4. Ынах муоһуттан оҥоһуллубут кымыс ытыйарга туттуллар (муос ытык) 

5. Саха иһитин-хомуоһун ааттаталаа..... 

Туттар тэриллэр: 

1. Сылгы сиэлиттэн оҥоһуллар, сиэдэрэй... (дэйбиир) 

2. Булчут арахсыспат аргыһа.... (кыыннаах быһах) 

3. Этэр тыллаах, дьырылатар ырыалаах ....(хомус) 

4. Окко туттуллар тэриллэри ааттаталаа.... 

5. Куобахха, саһылга онтон да атын кыылларга иитиллэр тэрил (айа)  

Өбүгэлэрбит маллара-саллара: 

1. Үс атахтаах остуол (сандалы) 

2. Тардыы талахтан олох мас (талах олоппос) 

3. Дьиэлэрин аата (балаҕан) 



4. Туорааҕы мэлийэр таас (суоруна) 

5. Буору симэн сыбаммыт оһох аата (көмүлүөк)  

Сахабыт сирин мастара: 

1. Сахабыт сиригэр ханнык мастар үүнэллэрий? 

2. Сахалар итэҕэллэринэн дойду иччитэ ханнык маска олороруй? (хатыҥ) 

3. Биһиги өбүгэлэрбит ханнык маһы абааһы маһа дииллэрий? (тэтиҥ) 

4. Кыһыннары сайыннары күөх мас? (харыйа) 

Олоҥхо: 

1. Олоҥхоҕо аан дойду хас дойдуга арахсарый? (үс – үөһээ, аллараа, орто) 

2. Сүрүн геройа (Айыы бухатыыра) 

3. Утарылаһааччыта (абааһы бухатыыра) 

4. Ханнык айыы бухатыырдарын билэҕин? (Ньургун Боотур, Эрчимэн Бэргэн, Тойон 
Дьөллүүт, Кулун Куллурустуур) 

5. Олоҥхо үс дойдутугар кимнээх олороллоруй? (үөһээ – айыылар, орто – дьоннор, 
аллараа - абааһылар) 

6. Олоҥхо иһигэр норуот айымнньытын ханнык көрүҥнэрэ киирэллэрий?(тойук, 
алгыс, андаҕар, өс хоһооно) 

7. Үс саха барахсаны төрөтөн тэниппит, урааҥхай саха барахсаны ууһаппыт.....(Саха 
Саарын тойон, Сабыйа Баай хотун) 

8. Күүстээх-уохтаах күөнэ көҕөччөр аттаах..... (Күн Дьирибинэ бухатыыр) 

9. Туналҕаннаах ньуурдаах тураҕас дьоруо аттаах.....(Туйаарыма Куо) 

10. Улуутуйар Улуу тойон аҕалаах уораан-аараан Хотун Күөхтүйэ ийэлээх, Уот садаҕа 
моҕой аттаах.... (Уот Уһуму) 

11. Күлүмэх сырыылаах үрдүк Дьөһөгөй дьөһөлдьүтэ....... (Күн Эрили) 

12. Дьулусханнаах дьолуо маҥан халлаан дьураатыгар тура төрөөбүт дьулусхан субуйа 
сүүрүк Дьураа хара аттаах ..... (Дьулуруйар Ньургун Боотур). 

13. Аҕыс былас суһуохтаах ....... (Айталыын Куо) 

Араас ыйытыктар: 

1. Өбүгэлэрбит самаан сайын салаллыытын көрсө ыытар үгэс буолбут 
бырааһынньыктара (ыһыах); 

2. Былыргы сахалар саамай уһун уста кээмэйдэрэ ханныгый? (көс); 
3. Оттонор ходуһаны, бааһынанысүөһү киирбэтин диэн тутар мэһэйдэрэ (бүтэй, 

күрүө); 
4. Отунан оҥоһуллубут күн уотуттан, самыыртан хорҕойор хахха (отуу); 
5. Ат самыытын саба уурар, ыҥыырга холбонор ойуулаах-оһуордаах тэрил 

(чаппараах). 



«Хаан кугас аттаах Хардааччы Бухатыыр» 

( 6 – 7 саастаах оҕолорго олоҥхо-спектакль сценарийа) 

 Бу сценарий  биһиги биир дойдулаахпыт, Үөһээ –Бүлүүбүт киэн туттар биллиилээх 
олоҥхоһута, тойуксута, алгысчыта – Өндөрөй  Тиитээрэп  «Хаан кугас аттаах Хардааччы  
Бухатыыр» олоҥхотуттан кылгатыллан оҥоһулунна. 

Олоҥхоһут  - оҕонньор оллоонноон олорор (уол оҕо) 

Хардааччы Бухатыыр – сахалыы бухатыыр таҥастаах уол 

Туналыйа Куо – сахалыы таҥастаах,  уһун суһуохтаах саха нарын кыыһа 

Моҥула Хотун – кыыс ийэтэ, халадаай ырбаахылаах саха эмээхсинэ 

Моҥула Тойон – кыыс аҕата, куһаат курдаах саха оҕонньоро 

Аал Луук Мас иччитэ 

Үрүҥ Айыы Тойон – Айыы дьонун араҥаччылааччы. Үөһээ дойду олохтооҕо 

Удаҕан - үтүө санаалаах, тыастаах-уустаах таҥастаах, илиитигэр дэйбиирдээх, Айыы 
иччитэ 

Хаан кугас ат – бухатыыр ата 

Тимир Дьигистэй – абааһы уола 

Абааһы кыыһа 

Тоҕус кыталык кыргыттар – Аллараа дойду адьарай кыргыттара 

Ардьамаан-Дьардьамаан – абааһылар тойонноро. 

Бастакы  хартыына 

(Сценаҕа орто дойду көстөр. Аал Луук Мас. Сцена кытыытыгар олоҥхоһут 
олорор.) 

Олоҥхоһут: 

Былыргы дьылым былдьаһыктаах мындаатыгар, 

Урукку дьылым охсуһуулаах улаҕатыгар 

Хантан хааннааҕа, кимтэн кииннээҕэ биллибэт 

Бухатыыр киһи үөскээн-төрөөн торолуйбута  эбитэ үһү. 

Бу бэйэлээх бухатыыр оҕо, 

Улуу Долгуһуйа эбэ хотуҥҥа олохсуйан 

Уордаах соҕус хааннанан, омуннаах соҕус быһыыланан 

Оҕо сааһын туолан, буутун этэ муҥутаата, сиһин этэ ситтэ. 



 (Олоҥхоһут саҥатын кэмигэр уол оҕо мэниктии сылдьара көстөр. Киирии тыл 
бүтүүтүгэр оҕо улаатан бухатыыр киһи буолар. Эмискэ этиҥ этэр, чаҕылҕан 
чаҕылыйар. Киргил көтөн киирэр). 

Киргил:  

Харсаах хааннаах, харса суох сырыылаах 

Хаан кугас аттаах Хардааччы Бухатыыр!  

Тойон Моҥула аҕалаах, хотун Моҥула ийэлээх, 

Тоҕус былас суһуохтаах Туналыйа Куо барахсаны, 

Илиэһэй кыыһа ийэлээх, Арсай дуолан аҕалаах 

Абааһы бииһин ууһуттан Тимир Дьигистэй обургу 

Уоран, талаан бараары оҥостон кэлбитин, 

Оҕонньордоох эмээхсин көрдөһөн-ааттаһан, 

Тоҕус хонук тохтотон олороллор. 

Айыыһыт эмээхсин Туналыйа Куо барахсаны 

Айар күнүгэр, Хардааччы Бухатыыр 

Аналлааҕа буолуо диэн алҕаабыта үһү. 

Түргэнник тиийэҥҥин аналлааххын 

Быыһаан ылар үһүгүн! 

(Киргил барар. Бухатыыр барардыы тэринэр. Эмискэ Аал Луук Мас  арыллан кэлэр.) 

 Аал Луук Мас иччитэ: 

Күн туллар, 

Күһэҥэ  быстар 

Күнэ буолбута 

Буолуо дуо! 

Буутуҥ этэ муҥутаан,  сиһиҥ этэ ситэн, 

Охсуһууга бараары оҥоһуннуҥ! 

Киһи эрэ буолларгын 

Ыксыыр-ыгылыйар буолаайаҕын. 

Киһи буолар дьоллоох буоллаххына, 

Холоонноох доҕоргун кытта 

Холбоһуо этигит. 



Дьылҕа тойон ыйааҕа билиэ. 

Хабараан быһыылаах 

Хадаар хааннаах 

Хардааччы бухатыыр! 

Саргы-дьаалы салалыннын, 

Дьол-соргу  тосхойдун! 

Кыайыы кымньыыланнын, 

Хотуу хоонньостун диэн 

Алҕаатаҕым буоллун! 

Бухатыыр: 

Локуомай  Луук Маһым! 

Биир сымыыт ханна сытыйбатаҕай,  

Биир уол ханна төрөөн  төннүбэтэҕэй! 

Күндү  көмүспүн 

Көрө  малыйыам  кэриэтэ, 

Күнтэн сүтүөҕүм! 

Быдан дьылга быраһаайдарыҥ, 

Иитиллибит эбэ хотунум 

Аал Луук Маһым иччитэ! 

Иккис  хартыына 

       (Бухатыыр кыыс дойдутугар тиийэр. Күлүмүрдүү көстөр дьиэ турар. Дьиэттэн 
чугас абааһы уола маныы сытар. Хаппахчы  иһигэр Туналыйа Куо ытыы сытар. 
Бухатыыр күүдээх буолан хаппахчыга киирэр). 

Кыыс:  

Ыый ыыйбыан,  аай аайбыан, кыыс  оҕо буолбут кыһалҕабыан! 

Аана ийэ дойдубуттан арахсан, 

Абааһы бииһин ууһугар ананан эрэр абабыан! 

Туохтаах буолан тугум быыһыай? 

Кимнээх буолан кимим абырыай? 

Ийэ: 

«Уой даа, уойбун, тоҕус былас нуоҕайар суһуохтаах, 



Нохтолоох сүрэҕим чопчута, 

Туналыйа Куо кыыс оҕокком барахсан, 

Уоскуй, болҕойон көр, 

Сиргэ түспүт сэрэбиэйиҥ, окко түспүт оҥоһууҥ  билиэ эбээт, 

Түүлүм-битим сэрэйдэҕинэ түһээн көрдөхпүнэ, 

Киһи буолар кэскиллээххэ дылыгын. 

Туһааннаах доҕоруҥ 

Тус иннигэр киирэн адьарай ааттааҕыттан албаһыран, 

Күүдээх буолан кубулунан кэллэ диэн, 

Күлүкпэр имнэнэн сурэҕим сөрүүкээн олоробун, 

Оҕом эрэ буолларгын  уһата-тэнитэ барыма, 

Дьолгутун- соргугутун холбуу охсоргут буоллар 

Санаам дуоһуйуо саргы-дьаалы салаллыа этэ, 

Уруй-айхал намылыйдын! 

(Уол  илэ бэйэтинэн буола түһэр. Куустуһаллар. Уот хараҥарар. Эмискэ Абааһы кыыһа 
киирэр). 

Абааһы кыыһа: 

А-аай-ха-хаах кү-хүүх  ку-ку-ха-ха-хаа-ааа, 

Тимир Дьигистэй  о-о-обургу  тугу  билэн  көҕөрө өлө сытаҕыный? 

Өлөр, өһөр күнүҥүтүрүйэн эрэр буолбаат, 

Хонуктаах эрдэхпитинэ дойдубутун булуох. 

(Абааһы уола ойон турар да хаппахчыны хайа көтөн киирэр уонна кыыһы суһуоҕуттан 
эрийэ баттаан ылар) 

Абааһы уола: 

Иэхэйикпин һи-һи, һаах һаахайбын о-о-о, 

Мин диэтэх  обургу Орто дойдуларын 

От  барчалыы үктээммин улуу Туналыйа Куолара барахсаны 

Кыбынаахтаан иһэбин һи-һи, һа - һаахпын диибин да, 

Харса суох сырыылаах, хардары ойуулаах хаан кугас аттаах 

Хадаар хааннаах хабараан быһыылаах 

Хардааччы  Бэргэн бухатыырдара буолуохсут, 



Инньэ саҕа буолан баран, 

Сэгэрим сыыһын Туналыйа Куолуурабын 

Уоран-талаан ойох ылаары гыммыта баар эбээт! 

Сэгэртэй бэйэлээхпин  

Тимир килиэ дьиэбэр тиэрдиэм. 

Иэхэйигим, иһилигим! 

(Абааһы уола бараатын кытта Бухатыыр баар буола түһэр. Кыыс ийэтэ, аҕата, дьоно 
–сэргэтэ айманаллар.) 

Кыыс дьонугар Бухатыыр ырыата: 

Дьэ-һэ буо-һуо-о-о! 

Доҕорум оҕотун  

Көрөн туран куоттарыам кэриэтин 

Орто дойдуга уол оҕо буолан төрөөбөтөҕүм, 

Киһи  буолан айыллыбатаҕым ордук. 

Тэбэр сүрэххит чөмчөкөтүн 

Тахсар күҥҥүт сарыалын тапталлаах оҕоҕутун, 

Туналыйа Куо барахсаны 

Тоҥ суолун тордуоҕум, ир суолун  ирдиэҕим.  

Хабараан сырыылаах хаан кугас атым  

Ыраах да буолларгын чугас буолууй! 

(Уот хараҥарар.Сырдыыр). 

Олоҥхоһут: 

Хардааччы Бухатыыр иннигэр 

Күн сардаҥата көнтөстөөх, 

Ый сарыала тэһииннээх, 

Хаан кугас ата  

Холоруктуу ытыллан хорус гына түстэ. 

Ону кытта орто дойдуну уҥуордаан, 

Куйаар дойдуну курдаттаан, 

Аллараа абааһы дойдутугар киирэн, 

Айаннаан дьигиһиттилэр. 



Удаҕан: 

Хадаар хааннаах, 

Хардары сырыылаах 

Харсаахтай  Хардааччы бухатыыр! 

Субу  дьэ  сибилигин, 

Тоҕустуур суһуоҕу туоралыы өрүммүт 

Тоҕус кыыс  кылааннааҕа, 

Иннигэр кэлэннэр, 

Доҕорго наадыйан эйэргиир буолуохтара,  

Ону эн бэйэлээх,  киһи буолуох буоллаххына 

Ол тоҕус моһолу 

Силэйэн көрөөрүүй, 

Албаска киирэҥҥин 

Аптыыра тылларын 

Итэҕэйэр буолумаар, 

Иһиттиэҥ-истибэтиэҥ! 

(Кыталыктар ырыалара иһиллэр.Тоҕус кыталык  киирэн бухатыыры эргийэ сылдьан 
үҥкүүлүүллэр уонна ыллыыллар). 

Кыталыктар ырыалара: 

Кыҥкыырык, кыҥкыырык буоллунууй, 

Уруйка-харыйка буоллунууй, 

Аан дойду оҕото 

Иэгэйэр икки атахтаах 

Хаан кугас аттаах 

Хардааччы бухатыыр обургу 

Дорообо буоллунууй! 

Кимнээхтэр диэтэргин 

Биһиги барахсаттар 

Тоҕус аҕас-балыс кыргыттар кэлэммит 

Ыалдьыттаан эрэбит 

Сүрэххинэн сөбүлээн, 



Хараххынан хайҕаан 

Хайабыт ордугун, 

Талан ыл, нокойдоон! 

(Кыталыктар саха кыргыттара буолан хаалаллар). 

Бухатыыр: 

Дьэ, бээ-бээ, 

Мин бу алдьархайга айаннааммын 

Хааммын тоҥоммун 

Ама да үтүө 

Кыыс буолбутун иһин, 

Туналыйа Куону 

Батыһа турдахпыный доҕоор! 

Бу тоҕус бээлээх 

Мааны барахсаттартан 

Талбыппын да ылан бараммын 

Төннөр буоллахпына 

Ама миигин ким буруйдуой?! 

(Бухатыыр биир кыыһы талан ылаары гыммытыгар эмискэ кинилэр адьарай 
кыргыттара  буолан хаалаллар. Бухатыыры өлөрөөрү тииһэллэр). 

Бухатыыр: 

Уой, һуой, һуой, һуойбуон, 

Аанай абабыан! 

Ааҕар былыт албастаахтарыгар 

Көтөр былыт  көдьүннэригэр 

Дьон буолуохтара диэн 

Дорооболоһон ааһаары 

Эргийбэт иэдээҥҥэ 

Хоҥнубат алдьархайга 

Тигистэҕим  аата  абатыан! 

Туохтаах буолан 

Тугум толук буолуоҕай? 



Удаҕан киирэр: 

Мин диэтэх киһи эппит тылбын истибэккэ 

Иэдээҥҥэ киирдиҥ! 

Үрүҥ айыы илгэтин ыйыһын, 

Ол кэнниттэн адьарай кыргыттарын 

Тоҥ туостуу тутан баран 

Салгыы айаннаа. 

(Удаҕан өлбөт мэҥэ уутунан ыһар, дэйбииринэн ыраастыыр.Быыс) 

Үһүс  хартыына 

(Абааһы дойдута. Абааһы уолун дьиэтэ. Тимир Дьигистэй Туналыйа Куону  сиэтэн 
киллэрэн тимир баҕанаҕа баайан кэбиһэр уонна ыллыыр). 

Абааһы уолун  ырыата: 

Ии-һи-һа-һа-һабын да, 

Туртайар ньуурдаахпын 

Ньыгы-ньыгыйыкпын 

Долборугум баҕанатыгар 

Туттардаҕым ини. 

(Ити кэмҥэ абааһы дьиэтигэр Хардааччы Бэргэн хаан кугас атынан көтүтэн кэлэр.) 

Олонхоһут: 

Ити курдук икки дойду бэртэрэ 

Эрбии тииһин курдук 

Отут түүннээх күнү мэлдьи охсуспуттар. 

Ол охсуһууга Хардааччы Бухатыыр  

Охсоро уоҕуран барбыт, 

Тэбэрэ тэтимирэн испит. 

Абааһы уола кэдэрэҥниирэ, содьороҥнуура элбээбит 

Туруйалаан тоҥхороҥнообут, 

Аттаан адьарбастаабыт. 

Ону билэн Үөһээ дойдуттан Үрүҥ Айыы тойон, 

Аллараа дойдуттан – Ардьамаан-Дьардьамаан  

Хабараан хапсыһыыны тохтоппуттар 



Дьоннорун уохтарын уҕарыппыттар. 

Ардьамаан-Дьардьамаан сыккырыыр тыына эрэ сытар  

Тимир Дьигистэйи күрэтэн илдьэ барбыт. 

Айыы дьоно Туналыйа Куону илдьэ дойдулаабыта. 

Төрдүс хартыына. 

          (Кыысдойдута. Аҕалаах-ийэтин дьиэтэ). 

Моҥула Тойон: 

Моҥула  Хотун, эмээхсиэн!Аал уокка аста кутууй, 

Тойон эһэкээн чоҕулуйа барахсаҥҥа, 

Томторҕолоох иһиккиттэн токур уктаах, 

Туос айаххар томточчу баһан 

Айыыһыты аһата тардыый, 

Оҕолорбут иһэллэр!Улуу тунах оҥорон,  

Уруу-тарыыыҥыран, уруйдаатаҕым буоллунууй,  

Уруй-Айхал-Мичил! 

(Моҥула Хотун аал уотун аһатар. Оҕолор кэлбит үөрүүлэригэр ыһыахыһаллар. Күөх оту 
тэлгэтэллэр, салама ыйыыллар). 

Олоҥхоһут: 

Дьэ  ити  курдук, 

Хаан кугас аттаах  Хардааччы бухатыыр  

Туналыйа Куотун илдьэ  

 Өстөөхтөрүн кыайан – хотон, 

Бар дьонноругар,  

Төрөөбүт дойдуларыгар  эргиллибиттэр. 

Алаһа дьиэ тэринэн, 

Аал уот оттунан, 

Үс саханы үөскэтэн, 

Төрөтөр оҕону төлкөлөөн, 

Орто туруу  дойдуга олорбуттара үһү, 

Бары: Уруй – туску! 

Уруй – Айхал! 



«Дьырыбына Дьырылыатта уонна Тойон Дьөллүүт» 

олоҥхону оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорго оруолларынан оонньотуу сценарийа 

(Улахан, бэлэмнэнии бөлөх оҕолоругар) 

Сыала-соруга: оҕолору олоҥхо кэрэ эйгэтигэр уһуйуу уонна абылатыы. Олоҥхо ис 
хоһоонун оҕо ылынан айымньылаахтык оонньоон көрдөрөрүн ситиһии, олоҥхо уус-уран 
тылын-өһүн туттан төрөөбүт төрүт тылын саппааһын байытыы, ийэ тылын ытыктыы, 
таптыы үөрэнэригэр, норуот сүрүн баайа төрүт культура буоларын этигэр-хааныгар 
иҥэрэн киэн тутта улаатарын ситиһии. 

Оруоллар: 

1. Бастакы олоҥхоһут 
2. Иккис олоҥхоһут 
3. Арылы Тойон оҕонньор  
4. Кэрэмэс Хотун эмээхсин 
5. Дьырыбына Дьырылыатта 
6. Тойон Дьөллүүт бухатыыр 
7. Айыыһыт  
8. Аан Алахчын 
9. Сыралыма Куо 
10. Айыы Умсуур удаҕан 
11. Чуоҕур ат 
12. Дьоруо маҕан ат 
13. Обот Хабыай 
14. Тимир Чохчордоон     
15. Уот 
16. 7 кыталык кыргыттар 

(Сахалыы таҥастаах икки олоҥхоһут тобук тардыстан олороллор) 

1 олоҥхоһут: Былыр-былыр ойон тахсар күннээх орто туруу дойдуга Арылы Тойон 
оҕонньор, Кэрэмэс Хотун эмээхсин аал уот оттунан, алаһа дьиэни тэринэн олорбуттара 
эбитэ үһү. Ол эрэн, маннык бэйэлээх дьон эдэр саастарыгар оҕо-уруу үөскэтэн 
төрөппөтөх эбиттэр. 
(Оҕонньордоох эмээхсин санаарҕаан курутуйан олороллоро көстөр). 
2 олоҥхоһут: Арай биирдэ Кэрэмэс Хотун аҕыс уон сааһын томтойо туолуутугар 
Айыыһыт ыйааҕынан уол оҕону төрөтөр. Мааны уолларын Тойон Дьөллүүт буоллун 
диэн ааттаабыттара үһү.  
(Айыыһыт уол оҕону көтөҕөн киллэрэр). 
Айыыһыт : Үөһэ сырдык аар айыылар 
Үтүө харахтарынан көрдүлэр 
Аламай маҥан халлаантан 
Араҥаччылаатылар, алҕаатылар 
Эһээхэй кыһыл оҕону 
Эһиэхэ бэлэх ууннулар. 

(Эмээхсиннээх оҕонньор сөһүргэстии түһэн баран илиилэринэн утары уунан оҕону 
көтөҕөн ылаллар). 

Кэрэмэс Хотун: Кэнчээри ыччаттарга 
Кэскил кэлэ турдун! 
Хойут даҕаны үөскүүр ыччаттарга  



Үөрүү-көтүү үксүү турдун! 
Уруй-тускул, айхал-мичил! 
Кэрэ кэскил! 
1 олоҥхоһут: Бу кэннэ Кэрэмэс Хотун иккистээн оҕолонор кэмэ кэлбит. Бу сырыыга 
айыыһыт кыыс оҕо кылаан чыпчаххайын ыйан-кэрдэн биэрбитэ үһү. Кыыстарын 
Дьыллыа маҕан аттаах Дьырыбына Дьырылыатта диэн ааттаабыттара үһү.  
(Айыыһыт кыыс оҕону көтөҕөн киллэрэр). 
Айыыһыт: Үөһээ сырдык аар айыылар 
Аны кырачаан кыыс оҕоннон 
                   Эһигини күндүлээтилэр. 
Арылы Тойон оҕонньор: Оо, бу дьолу! 
Үрдүкү Аар Айыыларга  
Үтүө махтал буоллун! 
Кэлэр үрдүк үйэлэргэ  
 Кэрэ кэпсэл буоллун! 
Уһун үйэлэргэ 
Уруй-тускул буолуохтун! 
Айхал-мичил! Уруй-тускул! 
Арчы-Араҥаччы! 
(Эмээхсиннээх оҕонньор оҕолорун  көтөҕөн тахсаллар). 
2 олоҥхоһут: Дьырыбына Дьырылыатта кыра оҕо эрдэҕиттэн сытыы сирэйдээх- 
харахтаах, хатан иҥиирдээх буола улаатан испит. 
1 олоҥхоһут: Уоллара Тойон Дьөллүүт эмиэ быһыйга быһыылаах, бухатыырга 
моһуоннаах, сирэйдээх бэрдэ буола үүнэн испит. 
(Дьырыбына Дьырылыатта убайынаан үҥкүүлээн киирэллэр, мас тардыһаллар, туста 
оонньууллар, кыыс убайын кыайар). 
2 олоҥхоһут: Ол саҕана  
Кылбаа маҕан  
                       Кыталык кыыл  
                       Кылбаара көтөн кэллэ. 
 (Айыы Умсуур удаҕаны арыаллаан кыталыктар киирэллэр). 
Айыы Умсуур удаҕан:Дом-ини-Дом, 
Дом-ини- Дом! 
Айыы Умсуур удаҕан 
 Алгыы-арчылыы кэллим! 
Орто дойду улай ньууругар үөскээбит 
 Сэттэ былас сиэрэй солко суһуохтаах,  
Сирэйдээх үчүгэйэ Сыралыма Куону  
Тимир Чохчордоон обургу 
Күүс өттүнэн күтүөттээн, 
Уоран-талаан барда. 
Чэйи-чэй, Тойон Дьөллүүт бухатыыр! 
Онно тиийэн дурда – хахха буол! 

(Кыталыктар көтөн тахсаллар. Уот уолчаан киирэр. Тойон Дьөллүүт уот 
иннигэр сөһүргэстээн олорон уотун аһатар) 
Тойон Дьөллүүт: Дьэ буо, дьэ –буо! 
Уол оҕоҥ күрэс былдьаһа 
Күөн көрсө 
Тэлгэһэбиттэн тэйэр күнүм үүннэ. 
Тойон эһэкээниэм, 
Саргыбын салайан 
Аллара түһэн биэрбэт төлкөлөө, 



Охтон биэрбэт оҥоруулаа! 
Кэхтэн биэрбэт кэскиллээ! 
(Тойон Дьөллүүт тимир таҥаһын кэтэн, сэбин-сэбиргэлин хомунан атыгар олорон 
айанныыр. Ийэлээх-аҕата алгыы хаалаллар). 
2 олоҥхоһут: Тойон Дьөллүүт бухатыыр тус илин диэки 
 Көтүтэ турбута үһү. 
Өр дуу,өтөр дуу айаннаан иһэн көрбүтэ 
Толоон ортотугар туос холомо 
Туналыйан турар эбит. 
Холомо иһиттэн үтүө дьүһүннээх 
Хотун дьахтарга кубулуммут 
Абааһы кыыһа тахсан кэлбит. 
(Холомо иһиттэн чороон көтөҕүүлээх абааһы кыыһа тахсан кэлэр, Тойон Дьөллүүт 
атыттан ойон түһэр). 
Абааһы кыыһа: Көхсүттэн тэһииннээх,  
Көмүскэс сүрэхтээх, 
Күн-айыы күндү оҕото, 
Чучугур чуоҕур аттаах 
Тойон Дьөллүүт бухатыыр убайым! 
Кытыылыыр кытыт биэм 
Көөнньөрүүлээх кымыьын 
Дьоллоох чороонун үрдүн чугуйан аас! 
(Абааһы кыыһын кымыһын амсайан баран Тойон Дьөллүүт сууллан түһэр, ону көрөн 
ата куотан тахсар). 
1 олонхоһут: Бухатыыр ата барахсан 
Алдьархай буолбутун биллэрэ, 
Тус арҕаа диэки иҥэрсийэ-иҥэрсийэ түһэ турбут.                             
(Ат сүүрэн кэлэн толоон устун хаама сылдьар Дьырыбына Дьырылыатта иннигэр 
тохтуур). 
Ат: «Анньаһаа, анньаһаа! 

Эминэ-туомуна!  

Тойонноотор тойон иччим, 

Аналлаах атаһым 

Тойон Дьөллүүт бухатыыр 

 Иэгэйэр иэдээҥҥэ түбэстэ. 

Абааһы кыыһа  

Алыптаах албыныгар ылларда. 

Балта эрэ буолларгын 

Баран быыһыы оҕус!» 

Дьырыбына Дьырылыатта: Дьэ буо! Дьэ буо! 

Айбыт Аар Тойон аҕакам,  

Ииппит Күбэй Хотун ийэкэм! 

Тойон убайым 



Туһааннаах соноҕоһо унуоҕа хардастан, 

Тириитэ хайдан кэлбит. 

Тойон убайбын 

Туора улуус торҕотторо өлөрөн 

Өрөгөйдөөтүлэр быһыылаах 

Дьэ ол иһин кини ир суолун ирдии, 

Тоҥ суолун тордуу барабын. 

(Ийэлээх аҕата ытаһа олороллор, Дьырыбына Дьырылыатта хатыҥ маһыгар барар). 

2 олоҥхоһут:Ити кэнниттэн Дьырыбына Дьырылыаттаны 

Аал кудук маска олорор, 

Аан дойду иччитэ 

Аан Алахчын Хотун 

Илэ бэйэтинэн алгыс алҕаан, 

Дьолун тускулаан биэрбитэ үһү. 

(Хатыҥ мас аттыгар Аан Алахчын турар). 

Аан Алахчын: Күн туллар, 

Күһэҥэ быстар 

Күнэ буолбута 

Буолуо дуо?! 

Буутуҥ этэ мунутаан 

Сиһиҥ этэ ситэн 

Охсуһууга бараары оҥоһуннуҥ. 

Оҕом барахсан, үрдүк ааттанан,  

Үтүө сурахтанан,  

Өстөөххүн дьакыйан өрөгөйүҥүрдүөхтүн! 

Кэлин өттүҥ кэбири билбэтин,  

Илин өттүҥ ибири көрбөтүн, 

Ахтар айыыһытыҥ 

Айхаллаатааҕа буоллун! 

Кыайыы кымньыыланнын  

Хотуу хоонньостун диэн 



Уруй эттэҕим буоллун! 

(Дьырыбына Дьырылыатта куйаҕын кэтэр, сэбин сэбиргэлин хомунар). 

1 олоҥхоһут:  Бу өйдөөн көрдөххө, 

Дьырыбына Дьырылыатта күүстээххэ көрүҥнээх, 

Бухатыырга моһуоннаах эбит. 

Үс күн үөрдүспүтүн курдук 

Үтүөкэн дьүһүннээх 

Кыыс оҕо уһук туйгуна эбит. 

(Кыыс атыгар олорон айанныыр, аллараа дойдуга тиийэн кэлэр). 

2 олоҥхоһут: Дьырыбына Дьырылыатта обургу атыгар олорон 

Орто дойдуну уҥуордаан, 

Куйаар дойдуну курдаттаан 

Дойду хотугу улаҕатыгар халыһыйан тиийбит. 

1 олоҥхоһут:Кыыс бухатыыр аллараа абааһылар дойдуларыгар киирэн 

Айаннаан дьигиһиппит. 

2 олоҥхоһут: Бу курдук айаннаан иһэн көрбүтэ, 

Хара былыт үрдүгэр, дүҥүр аҥаара дүҥүрдээх, 

Былаайах аҥаара былаайахтаах 

Илэ дэриэтинньик Обот Хабыай иһэр эбит. 

(Абааһы кыыһын көрөн баран, Дьырыбына Дьырылыатта атыттан ыстанан түһэр, 
атын самыыга охсор). 

Дьырыбына Дьырылыатта:Күн сиригэр көччүй, айыы сиригэр аһаа! 

Ол эрэн, иэдэйэр күннээх буоллахпына, 

Ыҥырдахпына этэн баран эҕирийиэх иннинэ кэлээр! 

(Ата сүүрэн барар). 

Абааһы кыыһа:  Иһиликпин-таһылыкпын 

Иэхээйикпин, һи-һи- һи, 

Һаахайыкпын, һа-һа-һа! 

Чуоҕур аттаах Тойон Дьөллүүт 

Бухатыыр убайгын 

Хара дьайдаах кымыспынан 



Өлөр өлүүгэ умса астым. 

Иэхээйигим, иһилигим  

Дьырыбына Дьырылыатта 

Эйигин баҕас 

Умса баттаан ыламмын 

Уодьугаҥҥын тардыам! 

(Дьырыбына Дьырылыатта абааһы кыыһынаан охсуһар, кыыс сууллары баттаан баран 
чохооччутунан абааһы кыыһын ортотунан батары анньар). 

1 олоҥхоһут: Ити кэнниттэн Дьырыбына Дьырылыатта кыайан-хотон 

Салгыы айаннаан иһэн көрө түспүтэ доҕоор! 

Илиэһэй уола Тимир Чохчордоон хара буруоннан, 

Кутаа уотунан уһууран иһэр эбит. 

(Тимир Чохчордоон киирэр). 

2 олоҥхоһут:Тимир  Чохчордоон обургу  

Табыллыбатах дьүһүннээх эбит, 

Сыыр быстыбытын курдук 

Сытыйбыт сырайдаах, 

Ойбон курдук харахтаах, 

Хайа хайдыбытын курдук айахтаах, 

Дьэбиннээх иэдэстээх эбит. 

(Кыыс оҕунан ытыалаан барар. Тимир Чохчордоон охтору сапсыйа-сапсыйа утары 
тиийэн кэлэр). 

Дьырыбына Дьырылыатта: Мин бу аллараа дойдуга 

Убайым ир суолун ирдии, 

Тоҥ суолун тордуу кэлэн турабын! 

(Тимир Чохчордоон хаһыы-ыһыы бөҕөтун туһэрэр, кыыска саба түһэр, охсуһан 
бараллар). 

1 олоҥхоһут:Ити курдук икки дойду бэртэрэ 

Эрбии тииһин курдук 

Отут түүннээх күнү мэлдьи охсуспуттар, 

Ол охсуһууга Дьырыбына Дьырылыатта 

Охсоро уоҕуран барбыт, 



Тэбэрэ тэтимирэн испит. 

(Тимир Чохчордоон мөлтөөн суулла сатыы сылдьар буолан хаалар). 

2 олоҥхоһут: Дьырыбына Дьырылыатта 

Убайын көрдөөн-көрдөөн булбута 

Суккуруур тыына эрэ хаалан сытар эбит. 

Сыралыма Куо:Ыый-ыыйбыан, аай-аайбыан, 

Кыыс оҕо буолбут кыһалҕабыан, 

Аан ийэ дойдубуттан арахсан 

Абааһы бииһин ууһугар 

Ананан эрэр абабыан! 

Туохтаах буолан тугум быыһыай?! 

Кимнээх буолан кимим абырыай?! 

Ыый-ыыйбыан, аай-аайбыан! 

Дьыллыа маҥан аттаах 

Дьырыбына Дьырылыатта бухатыыр, 

Үрүҥ тыыммын өрүһүйэн өллөйдөө, 

Хара тыыммын харыһыйан хаххалаа! 

(Кыыс көрбүтэ Сыралыма Куо бааллан турар, Дьырыбына Дьырылыатта эмиэ ойон 
тиийэн босхолуур, онтон атын ыҥырар, ата сүүрэн кэлэн иннигэр хорос гына түһэр). 

Ат: Аанньаһаа, аанньаһаа! 

Эрэллээх иччикэйиэм, истэ сэҥээр эрэ! 

Хаҥас кулгаахпар араҥас илгэ баар, 

Ону төлө илгистэр кэммэр 

Хабан ылан убайгар уонна Сыралыма Куоҕа 

Истэригэр иһэрт, тастарыгар аҕыныахтаа. 

Тыаҕа саргы бөҕө салаллыа, 

Дьол бөҕө тосхойуо! 

(Ат илгистэр кэмигэр кыыс араҥас илгэни хабан ылан убайын уонна Сыралама Куону 
аҕыныахтыыр, иһэрдэр. Убайа уонна Сыралыма Куо ойон тураллар, акка олорон 
бараллар). 

2 олоҥхоһут:Дьырыбына Дьырылыатта, 

Тойон Дьөллүүт уонна Сыралыма Куо  



Ити курдукөстөөхтөрун өлөрөн,  

Бар дьонноругар 

Төрөөбүт дойдуларыгар эргиллибиттэр. 

1 олоҥхоһут:Онтон Сыралыма Куо уонна Тойон Дьөддүүт бухатыыр 

Алаһа дьиэ тэринэн, 

Аал уоту оттунан,  

Үс саханы үөскэтэн, 

Төрөтөр оҕону төлкөлөөн, 

 Орто туруу дойдуга олорбуттара үһү. 

Тойон Дьөллүүт:Үс дойду үрдүнэн 

Үөрүү буолла,  

Дьыллыа маҥан аттаах 

Дьырыбына Дьырылыатта балтым 

Илиэһэй уолун  

Тимир Чохчордоону 

Илэ дэриэтинньик кыыһын 

Обот Хабыайы кыайда-хотто. 

Биһигини быыһаата, абыраата! 

 Үс саха үөскүүр үөрүүтэ буолбут, 

Түөрт саха төрүүр төлкөтө буолбут 

Урааҥхай буолан  

Ууһаан-тэнийэн барар  

Уураахпыт ууруллубут эбит. 

Киһи буолан кэҥээн барар 

 Кэскилбит кичэллибит эбит. 

(Уруу буолар, бары тахсан оһуокайдыыллар). 

Сыралыма Куо: Оһуокайдыыр-оһуокай, 

Эһиэкэйдиир-эһиэкэй! 

Дьырыбына Дьырылыатта 

Абааһы бииһин ууһуттан 

Биһигини быыһаата 



Дьолу-соргуну түстээтэ. 

Уһун үйэлэр тухары 

Урааҥхай сахалар 

Уруйбут улааттын! 

Оһуокайдыыр-оһуокай, 

Эһиэкэйдиир-эһиэкэй 

Бары:  Уруй-туску! 

           Уруй-айхал! 

(Оруолларга оонньообут оҕолору ааттааһын). 
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Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолорго студия нөҥүө оҕону олоҥхо 
алыптаах эйгэтигэр уһуйуу, айар дьоҕурун, талаанын арыйыы. 

 Пособие оскуола иннинээҕи саастаах оҕо тэрилтэлэрин иитээччилэригэр, 
төрөппүттэргэ  уонна кыра саастаах оҕо иитиитинэн интэриэһиргиир дьоҥҥо 
туһалыа. 
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