
  

Инновационный педагогический опыт воспитателя МБДОУ ЦРР – 
Детский сад №5 «Кэнчээри» Гаврильевой Алены Валерьевны 

 
 

Тема инновационного педагогического опыта «Сонор алыптаах эйгэтэ» 

  Интеллектуальная динамическая игра преследование «Сонор» интересна тем, что 
открывает новые пути к использованию творческого подхода в воспитательном процессе, 
каждому дает возможность работать творчески. 
 Игра «Сонор» развивает у детей речевую активность, умение мыслить, самостоятельно 
ставить перед собой определенные цели. Определять пути и способы их достижения и 
добиваться определенного результата, глубже знакомиться с бытом, фольклором и 
искусством якутского народа. 
 Во время игры у детей формируется игровая позиция, соответствующая принятым в 
обществе нормам, правилам, способам поведения в различных ситуациях; умение 
общения и взаимодействия, как со сверстниками, так и с людьми другого возраста, а 
также правильное полоролевое поведение. 
Основная цель: Активизация творческой деятельности, воспитание интереса к 
математике, информатике. 
Задачи: 
1.Дидактические: 
-расширение кругозора; 
-активизация познавательной деятельности; 
-формирование умений и навыков, необходимых в практической деятельности. 
2.Развивающие: 
—развитие внимания, памяти, речи, мышления; 
-умения сравнивать, умение находить оптимальные решения; 
-развитие воображения, фантазии, творческих способностей, 
3.Социализирующие: 
-приобщение к нормам и ценностям общества; 
-адаптация к условиям, саморегуляция; 
-обучение общению; 
4.Воспитывающие: 
-воспитание самостоятельности, воли: 
-формирование определенных позиций, нравственных, эстетических установок; 
-воспитание коммуникативности. 

Предполагаемый результат по направлениям развития: 
В познавательном развитии: 
— понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в пособиях; 
— понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
— анализировать ход игры с выделением их отличительных признаков; 
— осуществлять синтез как составление целого из его частей; 
— проводить сравнение, сериацию по заданным основаниям (критериям); 
— устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
— обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 
 
 
 
 



 
 
В социально-коммуникативном развитии: 
— оформлять свою мысль в устной речи; 
— слушать и понимать речь других; 
— допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение и 
позицию, формулировать собственное мнение и позицию; 
— договариваться, приходить к общему решению; 
— в простых и ясных ситуациях ориентироваться в нравственном содержании и смысле 
собственных поступков и поступков окружающих людей (стыдно, честно, виноват, 
поступил правильно и др.); регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 
правил; 
— признавать свои плохие поступки; 
— иметь представление о себе и своих возможностях; объяснять самому себе, что делает с 
удовольствием, с интересом, что получается хорошо, а что — нет. 
В художественно-эстетическом развитии: 
- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика литературного 
произведения; 
- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства фольклор, 
средствах выразительности в различных видах жанра фольклора (чабыр5ах, пословицы).  
В физическом развитии: 
-развитие понимания «соревнование»: 
-развитие смекалки, быстрого реагирования. 
При обучении игре ДИП «Сонор» у детей происходит: 
- улучшение восприятия художественных произведений, эмоционально реагировать на 
художественный текст; 
- развитие способности к проявлению волевых усилий в процессе игры; овладение 
навыками речевого общения со сверстниками. 
Для успешного усвоения игры «Сонор» и привития интереса к игре необходимо 
использовать сказочные атрибуты, доступные художественные тексты и участие в 
соревнованиях. 
Высокий уровень развития интереса к игре у детей осуществляется более эффективно при 
следующих условиях: 
– в поддержании интереса детей к игре через использование различных сказочных 
персонажей; 
– при систематическом занятии с детьми игрой «Сонор»; 
– в обязательном включении родителей в образовательный процесс; 
– в тщательном подборе литературных произведений (разные жанры); 
- при подборе красочных наглядных пособий игры «Сонор» (поли и ники). 
 Подводя итоги, можно отметить, что игра «Сонор» является универсальным средством, 
выводя ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого, погружая его в мир сказок 
и тем самым развивать творческие способности и даже математические способности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Интегрированное использование ДИП «Сонор» 
 

«Сонор» — коммуникация (звуковая культура речи, обогащение словарного состава речи, 
формирование грамматического строя речи, развитие связной речи, культуры речи, 
культура общения, коррекционная работа). 
«Сонор» — познание (состав чисел, ориентировка в пространстве, геометрические 
фигуры, порядковый и обратный счет, сложение и вычитание, логическое развитие). 
«Сонор» — фольклор (якутские и другие народные сказки, загадки, скороговорки, стихи, 
потешки, прибаутки, олонхо). 
«Сонор» — изобразительная деятельность, прикладное искусство и творчество 
(рисование, аппликация, вырезание, лепка, конструирование, вышивание, оригами, 
конструирование). 
«Сонор» — музыкальная деятельность (песенное, танцевальное, театральное творчество, 
игры на детских музыкальных, народных инструментах). 
«Сонор» — физическое развитие (подвижная игра, основные виды движений). 
«Сонор» — формирование правильного здоровья (представления о ЗОЖ, о правильном 
питании, знание о своем организме). 
«Сонор» — социализация (приобщение к нормам общественной жизни, приучение 
культуре поведения). 
Формы работы. 
Игры подвижного и настольного варианта, игры — соревнования, беседы, развлечения, 
турниры. 
Работа с детьми. 
Диагностика (по Земцовой О.Н. «Задачки для ума», «Запомни картинки») осуществляется 
2 раза в год: сентябрь — май. Индивидуальная работа еженедельно в течение года. 
Работа с кадрами. 
Консультации для воспитателей «Как правильно обучать детей игре ДИП «Сонор». 
Мастер класс «Игра Сонор». 
Консультация «Создание развивающей среды в стиле ДИП «Сонор». 
Развивающая среда в группе. 
1.Подбор методической литературы по данной игре. 
2.Изготовление игровых полей из разных материалов, фишек и фигур. 
 

 
 

Правила игры настольного варианта: 
 

Игра проходит на прямоугольной плоской доске шириной 30 см и длиной 42 см. Игровое 
поле расчерчивается тремя горизонтальными линиями: первая линия находится на 
расстоянии 9 см от верхнего края поля; вторая линия расположена в 9см от первой; третья 
линия отстоит от второй на 20 см. В игре участвуют 8 фишек: две фишки 
«преследователя» (фигурки диаметром 2см) и шесть фишек «убегающего» (фигурки 
диаметром 4 см). Фишки могут быть сделаны из пластмассы, глины, дерева, кости и 
других материалов. 
 
 
 
 
 



 
Ход игрока. Шагом игрока называется перемещение фишки на расстояние, ровное ее 
диаметру. Шаг осуществляется следующим образом: 1) слегка прижать фишку к игровой 
доске, чтобы она случайно не сдвинулась с места; 2) поставить другой рукой вплотную к 
ней запасную фишку; 3) убрать исходную фишку, оставив на игровом поле запасную. 
Противники делают ходы фишками поочередно, причем первыми ходят «убегающие». 
При наступлении очередности хода игрок имеет право перемещать все свои фишки или же 
часть из них оставить на месте. 
 
Правила игры: 
 
-«убегающие» стремятся достигнуть противоположной стороны до того, как их поймают; 
-«преследователь» ловит убегающих. Если их фишки соприкоснулись – «убегающий» 
пойман; 
-для осуществления хода (перемещения фишки) достаточно поставить одну фишку 
вплотную к другой; 
-каждая фишка «убегающего» дает игроку по одному баллу на каждый из линий. 
Поимка. «Убегающий», который мешает осуществлению шага «преследователя» или 
соприкасается с его фишкой после осуществления шага, считается пойманным. 
Оценка результата игры. «Убегающий», если его фишки преодолели (прошли) первую 
линию, получает 1 балл за каждую фишку; за прохождение второй линии игрок получает 
2 балла; преодоление третьей линии дает 3 балла. Суммируется общий балл всех фишек. 
Побеждает тот, кто набрал наибольшее количество баллов. 
Выигрывает тот, кто получил больше баллов, играя за «убегающих». В случае ничейного 
результата выигрывает тот, кто вывел наибольшее число «убегающих» фишек на линию 3. 
Если и в этом случае получается ничья, то побеждает тот, кто вывел больше «убегающих» 
на линию 2. Чтобы не допустить ничьей, можно подсчитать, кто, играя за 
«преследователя», быстрее поймал последнего из настигнутых им «убегающих». Двое 
игроков играют пару партий. Тот, который играл в первую партию за «убегающих», во 
вторую партию играет за «преследователя». 
Правила подвижного варианта игры: 
Такие же, как в настольном варианте, только вместо игровых фигурок дети сами 
становятся героями игры. 
Оборудование: Игровое поле с длиной 630 см, шириной-450 см каждому ребенку по два 
кружочка. Кружочки «убегающих» с диаметром 25-30 см, а «преследующих»- 38-40 см. 
По теме игры можно в атрибутах использовать разные костюмы и шапочки. 
1 Игроки по полю передвигаются по игровому полю по кружочкам. 
2.Кто начинает игру выбирают жеребьевкой. «Убегающие» стоят на своей стороне 
игрового поля как хотят, «преследующие» тоже. 
3. У каждого игрока по два кружочка. Один кружок ставит на поле (землю) и встает туда, 
второй — держит в руках. Ходы выполняют по кружочкам. Если «преследующий» делает 
1 шаг, то «убегающие» тоже все вместе делают шаг. Иногда по ходу игры могут 
пропустить ход (стоят на месте). 
4. Если «убегающего» поймали, то он стоит на месте, не делает ход. При этом если другой 
«убегающий» дотронется до его кружочка, то он дальше может выполнять ходы. 
5. Очки засчитываются так же, как и в настольной игре. 
 
 
 
 
 
 



 
Работа с родителями. 

1. Выступление на родительских собраниях («Перспектива работы с детьми»). 
2. Совместное изготовление атрибутов к игре. 
3. «Наши результаты» (сентябрь, май). 
4. Турниры 
5. Индивидуальные беседы, консультации в течение года. 

 
 

Тематический план ООД 
 

месяц Темы ДИП «Сонор» 
Сентябрь Ознакомление с игровым полем и фишками. Объяснение правил игры 

«Куоска уонна кутуйахтар» (подвижный вариант)  
«Куоска уонна кутуйахтар» ( настольный вариант)  

Октябрь «Охотники и зайцы» (настольный вариант)  
«Времена года»  

Ноябрь «Волк и зайцы»» (подвижный вариант)  
 «Волк и козлята» (настольный вариант)  

Декабрь «Мин дойдум олонхо дойдута» (подвижный вариант) 
 «Гуси — лебеди» (настольный вариант) 

Январь «Старуха Бэйбэрикээн с пятью коровами» (настольный вариант) 
 «Сокол и лиса» (подвижный вариант) 

Февраль Птичка и Алаа Могус» (настольный вариант) 
«А5ам алааьа» (подвижный вариант) 

март  «Заюшкина избушка» (настольный вариант) 
«Охотник и белки» (подвижный вариант) 

Апрель «Чыычаах уонна хомурдуостар» (настольный вариант) 
«Чыычаах уонна хомурдуостар» (подвижный вариант) 

май «Бабочки над поляной» (настольный вариант) 
Развлечение «Сонор алыптаах эйгэтэ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тимофеева Акулина Николаевна 

категориялаах
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Аан дойдутаа

лауреата

Бускарова Марфа

категориялаах

дойдутааҕы 

интеллектуальнай биатлон кыайыылаа5а

Гаврильева Алёна Валерьевна

категориялаах

күрэх призёра, «Надежда Якутии» бэлиэха

ЕВРОТАЛАНТ-

кыайыылаа5а

IIIмиэстэлээх «Сонор» 

күрэхтэр ыытыллар буолбуттара.
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быһыытынан чэчирии сайдар.

саха уот харахха этэр. Оонньуу к

тиэрдиэххэ сөп. Онон өй эккирэтиилээх Сонор оонньуута улахан иитэр суолталаах. О

сайыннарар, иитэр биир албас, к

дьарыктарыгар, сынньалаҥ 

 
«Сонорго»  - удьуор утум. 

Иитээччи  идэлээх эдьиийдии балыстыылар

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

Тимофеева Акулина Николаевна - 3 № дээх «Үрүйэчээн» о

ах иитээччитэ . Саха Республикатын үөрэҕириитин

дошкольного образования» бэлиэ хаһаайката, Франци

Аан дойдутааҕы «ФИДЖИП-ЕВРОТАЛАНТ-2012 » (Франция) турнир призёра, 

Бускарова Марфа Николаевна  –5 № дээх «Кэнчээри» о

категориялаах иитээччитэ, РФ уопсай үөрэҕириитин бочуоттаах

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

интеллектуальнай биатлон кыайыылаа5а. 

Алёна Валерьевна -5 № дээх «Кэнчээри» о

категориялаах иитээччитэ, республикаҕа «Бастыҥ физкультурнай инструктор 

рэх призёра, «Надежда Якутии» бэлиэхаһаайката. Аан

-2013»(Франция) турнир призёра, лауреата, интеллектуальнай биатлон 

кыайыылаа5а, «Бастыҥ Сонордьут-2016» региональнай

миэстэлээх «Сонор» турнир призера. 

 

Балтылыылартан улаханнара Акулина Николаевна 1991 сыллаахха 

«Үрүйэчээн» оҕо  саадыгар үлэлии киирэригэр “Сонор” 

эккирэтиилээх оонньуута республикаҕа биллибит кэмэ этэ. “Сонор” 

оонньууну улууска тарҕатааччыларынан методистар Боброс Ма

Кирилловна, Михайлова Светлана Родионовна, Максимова Ксения 

Васильевна, Мачахова Вера Герасимовна этилэр. Кинилэр араас 

семинардарга “Сонор” оонньууну иитээч

рэхтэр ыытыллар буолбуттара.Үөһээ-Бүлүүттэн төрүттэммит“Сонор” өй эккирэтиилээх оонньуута 

анна, билиннэ.Хас биирдии оҕо ураты иитиилээх, арыллар айдарыылаах, 

птеех хайысханнан иитэн-сайыннаран  таһаарар би

о кыра сааһыттан төрөөбүт буоруттан силис-мутук тардан иитилиннэ

үө үгэһин, этигэр-хааныгар иҥэриннэҕинэ, төр

рэннэҕинэ, амарах сүрэҕин, мындыр өйүн утумнаата

нан чэчирии сайдар. “Дьарыга суох оҕо далбаарар, эрчиллиитэ суох о

саха уот харахха этэр. Оонньуу көмөтүнэн үөрэх матырыйаалын оҕ

й эккирэтиилээх Сонор оонньуута улахан иитэр суолталаах. О

сайыннарар, иитэр биир албас, күүстээх ньыма.Сонор хамсаныылаах оонньуутун хатылаа

ҥ кэмигэр, о5ону эбии дьарыктыырга туһаныахха с

Иитээччи  идэлээх эдьиийдии балыстыылар 

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

йэчээн» оҕо сайдар киинин үрдүк 

ириитин туйгуна, «За вклад в 

аайката, Францияҕа ыытыллыбыт 

(Франция) турнир призёра, 

5 № дээх «Кэнчээри» оҕо сайдар киинин үрдүк 

бочуоттаах үлэһитэ. Аан 

турнир призёра, лауреата, 

5 № дээх «Кэнчээри» оҕо сайдар киинин үрдүк 

физкультурнай инструктор – 2013» 

Аан дойдутааҕы «ФИДЖИП-

лауреата, интеллектуальнай биатлон 

2016» региональнай курэх кыайыылаа5а, 

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 

й эккирэтиилээх оонньуута 

о ураты иитиилээх, арыллар айдарыылаах, 

аарар биһиги иитээчилэр сүрүн 

мутук тардан иитилиннэҕинэ, 

рөөбүт сирин айылҕатын, 

н утумнаатаҕына эрэ саха омук 

о далбаарар, эрчиллиитэ суох оҕо эмтэрийэр” диэн 

ҕоҕо интэриэһинэй гына 

й эккирэтиилээх Сонор оонньуута улахан иитэр суолталаах. Оҕону сатаан 

стээх ньыма.Сонор хамсаныылаах оонньуутун хатылааһын 

аныахха сөп. 



 

Өй оонньуутун хайдах баҕ

үөрэтии биир сүрүн ньымата. Кыра о

сөбүлүүр балаһыанньаларыгар туран, сытан дьарыктаналларын с

баҕардаҕына, сиргэ көбүөргэ сытан эрэ оонньуон эмиэ с

бары өттүнэн сайыннарыыга, иитиигэ, 

сылдьан туттарбыт олус табыгастаа

оҥоробут. Манна оҕо саа

буоларыгаркыһамньыбытын уурабыт.

Оҕо сайдар эйгэтин оонньуу к

оонньууну чугастык ылынан, айар кыа

пространственной среды  по ДИП «Сонор»” диэн прое

бу оонньууннан умсугутар, ту

тиэрдэбит. Оҕо дьарыгын солбу

кыыһа мэлдьи болҕомтоҕо ууруллуохтаах

 

1ойуу. “Аҕам алаа

кустааһыны 

билиһиннэрэр. Т

билэн үйэтитэн улаатарга иитэр.

2ойуу. “Дьыл кэмэ”Сыала Сахабыт сирин т

көстүүтүн билэ

3ойуу. “Байанай сиэрэ

онон кыра саастан сиэри

4ойуу. “Мин т

диэн авторскай “Сонор” хамсаныылаах оонньуу  

көбүөрүн ис хо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҕар,  хаһан баҕарар дьарыктанарга сөп гына усулуобуйаны тэрийии

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

ыанньаларыгар туран, сытан дьарыктаналларын сөбүл

ргэ сытан эрэ оонньуон эмиэ сөп. Ол курдук, бэйэбит 

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

сылдьан туттарбыт олус табыгастааҕын бэлиэтээн гильоширование ньыматынан сонун к

о сааһа, интэриэһэ, билиитэ- көрүүтэ учуоттанан, 

ньыбытын уурабыт. 

о сайдар эйгэтин оонньуу көмөтүнэн тэринэн, бэйэтин илиитинэн тутан

оонньууну чугастык ылынан, айар кыаҕын таһаарынарыгар ситиһ

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

бу оонньууннан умсугутар, туһуттан араас саҥа көрүҥнэри айабыт, бэйэбит сатабылбытын 

о дьарыгын солбуһуннаран, аралдьытан уларытан биэриллиэхтээх. О

о ууруллуохтаах. 

ам алааһа”Сыала: сайыҥҥы от үлэтин, 

ыны – балыктааһыны, туох тэрил туттулларын 

иннэрэр. Төрүттэрбит  алаастарын дьарыктарын 

йэтитэн улаатарга иитэр. 

“Дьыл кэмэ”Сыала Сахабыт сирин түөрт кэрэ 

н билэ-сэҥээрэ, хайгыы-харыстыы үөрэтэр. 

“Байанай сиэрэ-туома Саха- айылҕа оҕото-

онон кыра саастан сиэри-туому билсэ улаатар. 

. “Мин төрөөбүт түөлбэм – олоҥхо дойдута”- 

диэн авторскай “Сонор” хамсаныылаах оонньуу  

н ис хоһооно: 

п гына усулуобуйаны тэрийии- 

н хамсана сылдьан, илии атах тууйуллубакка, 

лүүллэр. Онон сорох оҕо 

п. Ол курдук, бэйэбит үлэбитигэр оҕону 

рэтиигэ “Сонор” оонньуу хонуутун араастык уларыта 

ын бэлиэтээн гильоширование ньыматынан сонун көбүөрдэри 

тэ учуоттанан, үйэлээх 

нэн тэринэн, бэйэтин илиитинэн тутан-хабан оҥордоҕуна 

һэр сыаллаах “Создание 

лэлэтэбит. Иитиллээччилэрбитин 

нэри айабыт, бэйэбит сатабылбытын 

уннаран, аралдьытан уларытан биэриллиэхтээх. Оҕо сааһа,  уола-



 

 

 

 

Аан тыл: 

О

убаастабыллаах сы

суолталаахтар. О

интэриэ

оонньот

дь

 

 

 

Быһаарыы: 

 Бу оонньуу иитээччилэргэ, алын кылаас учууталларыгар, т

быһыытынан оҥоһулунна. «Сонор» хамсаныылаах оонньуута оскуола

саастаах оҕолорго төрөөбүт дойдутун, норуотун, араас к

быһыытынан ураты олоҕун-

буолар. Ону таһынан тылын баайын ха

туһалаах.Сыала:Оҕоҕо өбү

республикатын историятын, айыл

билиһиннэрии. Туттуллар матырыйаал:

ньыкаалар.Оонньуу хаамыыта:

Салгыы холобур буолар ыйытыылар киирдилэр. Иитээччи о

темаларыттан көрөн, төрөөб

сөп. 

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:  

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. 

Бу оонньуу иитээччилэргэ, алын кылаас учууталларыгар, төрөппүттэргэ практическэй

«Сонор» хамсаныылаах оонньуута оскуолаҕа киир

т дойдутун, норуотун, араас көрүҥнээх баай фольклорун, омук 

-дьаһаҕын, сиэрин-майгытын, үгэһин үөрэтэр к

ынан тылын баайын хаҥатарга, уус - уран тылы байытарга улаха

үгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын, туттар тэриллэрин, культураларын

икатын историятын, айылҕатын хостонор баайын, фольклорун, оло

Туттуллар матырыйаал: «Сонор» хамсаныылаах оонньуу хонуута, 

Оонньуу хаамыыта: «Сонор» хамсаныылаах оонньуутун быраабылатынан оонньонор. 

Салгыы холобур буолар ыйытыылар киирдилэр. Иитээччи оҕолорун саастарынан, барбыт 

бүт дойду туһунан үгүс араас ыйытыылары бэйэтэ о

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) 

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 

, туттар тэриллэрин, культураларын, 

хостонор баайын, фольклорун, олоҥхону кытта 

«Сонор» хамсаныылаах оонньуу хонуута, 

«Сонор» хамсаныылаах оонньуутун быраабылатынан оонньонор. 

олорун саастарынан, барбыт 

с араас ыйытыылары бэйэтэ оҥорон туһаныан 

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

иги республикатын салайан олороруй? (Е.А.Борисов) 

(П.Тобуруокап, П.Одорусов, 

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



 Фольклор ханнык араастарын билэҕин? ( норуот ырыата,тойук, олоҥхо, өс 
хоһооно, таабырын, остуоруйа, чабырҕах) 

 Киһиэхэ үтүөнү, кэрэни баҕарыы биир тылынан туох дэнэрий? (алгыс) 
 Норуот бэргэн өйүн, сытыы хараҕын, уран тылын тыыннаах дууһата туох 

буоларый? (таабырын) 
 Бэргэн этии? (өс хоһооно) 
 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 ыллааСаха 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 
 Сахалар итэ
 Биһиги өбүгэлэрбит ханнык ма
 Кыһыннары сайыннары к

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

 

Сахабыт сиригэр ханнык мастар үүнэллэрий? 
Сахалар итэҕэллэринэн дойду иччитэ ханнык маска олороруй? (хаты

гэлэрбит ханнык маһы абааһы маһа дииллэрий? 
ыннары сайыннары күөх мас? (харыйа) 

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

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

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 : 

 

 

 

 

 

 

эллэринэн дойду иччитэ ханнык маска олороруй? (хатыҥ) 
а дииллэрий? (тэтиҥ) 

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 үөрэнэри 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 
Томускайга 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 дьолбуту 

 

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-2013» республиканскай курэх кыайыылаахтара

 

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

 

 

 

 

 

 

 

еспубликанскай курэх кыайыылаахтара 

 

республиканскай педагогическай ярмарка чэрчититнэн ыытыллыбыт “Арт
2014”  быыстапка курэ5ин 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. 
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