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Киирии тыл 

 

 Сэрэхтээх буолуу быраабылатын оҕо кыра эрдэҕиттэн билэрэ ордук. Оскуолаҕа 

киириэн иннинээҕи саастаах оҕо болҕомтото мөлтөх, түргэнник аралдьыйар, дьону 

үтүктэр уратылаах. Туох эрэ саҥаны-сонуну көрдөҕүнэ сэргиир, тугу барытын умнар, 

улдьаарар. Күн аайы оҕоҕо сүбэлээн, сэрэтэн, такайан, сэмэлээн, көрдөрөн үөрэтиллэр. 

Аҥардас «бобуунан» эрэ муҥурдаммакка, оҕо өйдүүрүн курдук быһааран, көрдөрөн 

биэрэр ордук.  

 Майатааҕы «Кэнчээри» оҕону сайыннарар кииҥҥэ оҕо кыра эрдэҕиттэн 

сэрэхтээх, сатаан көмүскэнэр кыахтаах буола улаатарыгар араас хайысхалаах үлэ 

ыытыллар. Ол уопутугар олоҕуран  иитээччилэргэ, төрөппүттэргэ  «Сэрэхтээх оҕо» 

диэн көмө матырыйаал оҥоһулунна.  

 Көмө матырыйаалга оонньуулар, бэсиэдэлэр, кэтээн көрүүлэр, кэпсээннэр, 

таабырыннар, өс хоһоонноро, мультфильмнар, аралдьытыылар дьыл кэмнэринэн 

аттарыллан, тиэмэлэринэн араарыллан киирдилэр.  

 Оҕону сэрэхтээх буолууга, ыксаллаах-кутталлаах түгэннэргэ уолуйан хаалбакка, 

сөптөөхтүк дьаьанарыгар айымньы араас көрүҥнэрэ туһанылыннылар. Айымньылар 

оҕоҕо өйдөнүмтүөлэр, олоххо-дьаьахха сэрэхтээх буолуу үөрүйэхтэрин дэбигис 

ылыннараллар, өйдөтөллөр.  

 Бу матырыйаал оҕону сэрэхтээх буолууга иитиигэ туһалаах, көмөлөөх буолуо 

диэн эрэнэбин. 

                                                                                   

                                                                                                         Катаева  М.И., үрдүкү 

категориялаах иитээччи 
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Сыала: 

Оҕо ыксаллаах, кутталлаах быһыы үөскээтэҕинэ сөптөөх быһаарыныыны 

ылынар үөрүйэҕин сайыннарыы. 

           Соруктара: 

 Бэйэтин харыстанар быраабылалары билиһиннэрии; 

 Оҕо куттала суох сылдьар, сайдар эйгэтин тэрийии; 

 Оҕоҕо харса-хабыра, оттомо суох буолуутун хааччахтыыр норуот сиэрин-

туомун билиһиннэрии, үөрэтии; 

 Оҕону сэрэхтээх буолууга үөрэтэр-такайар уус-уран айымньылары: 

остуоруйалары, кэпсээннэри, саха өс хоһооннорун, таабырыннарын  үөрэтии. 

           Уһулуччу суолтата: 

Билиҥҥи кэмнэ чэгиэн-чэбдик доруобуйалаах, бэйэтин сатаан көрүнэр, чөл 

куттаах, сиэрдээх киһи инникитин эрэллээхтик көрөр. Хас биирдии төрөппүт оҕото 

кыратыттан этэҥҥэ, доруобайдык сылдьарын туһугар кыһанар. Ол эрээри 

болҕомтолоох, сэрэхтээх буолуу үөрүйэхтэрин ситэ үөрэппэтиттэн оҕо «онно- манна» 

түбэһиитэ тахса турар (оһол, эчэйии). Ол үксэ оҕо ыксаллаах - кутталлаах тугэннэ 

сөптөөх быһаарыныыны ылымматыттан, үгүһү билбэтиттэн-көрбөтүттэн, улахан дьон 

аахайбаттарыттан тахсар. 

Оҕо айылҕаттан бэриллибит билэ-көрө сатааһыныгар олоҕуран, үөрэтиигэ 

дөбөҥнүк тиийимтиэ буолаарай диэн маннык ньымалары, үөрэтэр материаллары талан 

киллэрэбит: 

 кэпсээн 

 бэсиэдэ 

 кэтээн-көрүү 

 дьарык 

 аралдьытыы 

 өс хоһоонноро 

 таабырын 

 остуоруйа 

 оонньуулар 

 мульткиинэ 
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«Сэрэхтээх оҕо» бырайыак  үлэтин ыйдарынан аттарыы 

№  Ыйдар  Тиэмэ Ыйга бытарытыллыбыт тиэмэлэр  

1  Балаҕан 

ыйа  

Детсаппар кэлэр 

суолум  

Суол быраабылаларын билиһиннэрии.  

Светофор 

2  Алтынньы  Чараас муус  Айылҕа уларыйыытын кэтээн көрүү. 

Мууска сэрэхтээх буолуу быраабылаларын 

билиһиннэрии. 

3  Сэтинньи  Билэр- билбэт 

киһим  

Үтүө тас көрүҥ уонна хара санаа.  

«02» сулууспа. 

Дьиэҕэр билбэт киһин кэллэҕинэ. 

4  Ахсынньы  Уоттан сэрэхтээх 

буол  

Испиискэ оонньуур буолбатах. 

«01» нүөмэри киһи барыта билиэхтээх. 

5  Тохсунньу  Киһи организма  Таҥнар таҥас. 

Чэнчис буолуу.  

Эти- хааны эрчийии.  

Ыраастык таҥныы.   

6  Олунньу  Мин доруобуйам «03» суһал көмө. 

 Эмтэн сэрэхтээх буолуохха. 

Туһата суох астар. 

7  Кулун 

тутар  

Мин сылдьар 

эйгэм  

Кутталлаах предметтэр.  

Дьиэ кыыллара. 

Муус чопчу (сосулька) 

8  Муус устар  Айылҕаҕа 

сылдьыы 

быраабылалара  

Дьааттаах  тэллэйдэр.  

Эмтээх үүнээйилэр.Үөн –көйүүр.  

9  Ыам ыйа  Ууттан сэрэхтээх 

буол  

Халаан уута. 
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Балаҕан ыйа 

 

Тиэмэтэ:     «Детсадпар кэлэр суолга» 

Ыйга бытарытыллыбыт тиэмэлэр: 

• «Суол быраабылаларын билиһиннэрии» 

• «Светофор биһиэхэ туохха нааданый?» 

 

Дьарык:  «Оҕолор уулусса5а». 

Бэсиэдэлэр: «Дьоннор тугунан айанныылларый?», «Биһиги уулуссабыт     

массыыналара», «Массыына иһигэр хайдах  олоруохтаахпытый?». 

Оонньуулар: 

- оруоллаах: «Транспорт», «Кини сигнала – биһиэхэ сокуон». 

- дидактическай: «Ойуутунан бул», «Өскөтүн эн суолу туоруур 

буоллаххына»,    «Көҥүллэнэр - көҥүллэммэт», «Светофор». 

  

Кэтээн-көрүүлэр: «Суоппар үлэтэ»,  «Массыыналар айаннара», «Мин 

доҕорум –велосипед». 

Экскурсия: «Биһиги- сатыы дьоннор». 

 

Хоһооннор: «Мин массыынам», М.Тимофеев «Айан», К. Туйаарыскай 

«Ханан      сылдьар?», Е.Сегал «Машины на нашей улице», Н.Носов 

«Милиционер». 

 

Таабырыннар: «Дьиэттэн дьиэҕэ тиэрдэр да, бэйэтэ дьиэҕэ киирбэт», «Икки 

төгүрүк харахтаах, түөрт төгүрүк атахтаах түргэн быһый баар үһү». «Сатыы 

дьоҥҥо, массыынаҕа, быраабыланы көрдөрөбүн». 

 

Өс хоһоонноро: «Суол сурахтаах, аартык ааттаах», «Айан аргыһы таптыыр», 

«Айан киһитигэр күн уһуна үчүгэй». 

 

Сүө: «Төрөппүт тылын истибэт буолуу аньыы», «Ааҥҥа,суол ортотугар 

дьону мэһэйдиир куһаҕан ». 

 

Төрөппүттэргэ мунньах: «Суолга тахсар быһылааны сэрэтэр үлэлэр». 

 

Аралдьытыы: «Билбэччэйгэ суол быраабылаларын үөрэтии» (ГИБДД 

инспектора кыттыылаах). 

 

Түмүктүүр тэрээһин: 

Оҕолор уруһуйдарынан быыстапка «Мин суол быраабылатын билэбин». 
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Алтынньы ый 

Тиэмэтэ:  «Чараас муус» 

Ыйга бытарытыллыбыт тиэмэлэр: 

• «Айылҕа уларыйыытын кэтээн-көрүү» 

• «Мууска сэрэхтээх буолуу быраабылалара»Тренинг: «Көмөлөһүн!» 

Папка-передвижка: «Чараас муус». 

Дьарык:  «Уу - муус». 

Бэсиэдэ: «Айылҕа кыһыҥҥа бэлэмнэнэр». 

Кэтээн көрүүлэр: «Уу тоҥорун кэтээн  көрүү» (опыт нөҥүө). 

Оонньуулар: «Уйар-уйбат», «Тимирэр-тимирбэт». 

Кэпсээн: К.Ушинскай «Тулуйа үөрэн»;  «Истибэт бөтүүк». 

Хоһооннор:  «Как на тоненький ледок». 

Таабырыннар: «Сайын убаҕас, кыһын кытаанах баар уьу»,                     «Уокка 

да     умайбаппын. ууга да тимирбэппин диир баар үһү», «Күн уһаатар эрэ ууллан 

тохтор курустаал таас баар үһү», «Уу буолан баран ууга устар баар үһү». 

Өс хоһоонноро: «Сэрэх хаһан да хаалбат», «Сэттэтин ылла», «Өйгүн 

сүтэримэ, куккун куоттарыма». 

Сүө: «Айылҕаҕа сылдьан мээнэ айдаарар,иитиэх кыылы-сүөлү куттуур 

аньыы», «Ийэ-аҕа,улахан киһи этэрин истибэт куһаҕан». 

Түмүктүүр тэрээһин: 

Аралдьытыы  «Чараас муус» 
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Сэтинньи ый 

Тиэмэтэ: «Билэр билбэт киһим» 

Ыйга бытарытыллыбыт тиэмэлэр: 

• «Үтүө тас көрүҥ уонна хара санаа» 

• «Дьиэҕэр билбэт киһи кэллэҕинэ» 

• «02» сулууспа» 

Бэсиэдэ:  «Биһигини ким көмүскүүрүй?», «Оҕо уонна атын дьон». 

Иитээччи кэпсээнэ: «Билбэт туора дьон». 

Ааҕыы: Ш. Перро «Золушка», “Кыһыл бэргэһэчээн”, А. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях», «Ус сибиинньэ оҕото», «Хабарата эмээхсин 

уонна Алаа Моҕус» И.И.Бурнашев - Тоҥ Суорун, «Коза уонна боро», «Дьиикэй 

хаастар», «Абааһы албаһа» үгэ, К.Туйаарыскай; «Куоска, бөтүүк уонна саһыл», 

«Бремен куорат музыканнара» Бырааттыы Гриммнэр. 

Табырыннар: «Ытырбат да үрбэт да, кими да дьиэҕэ киллэрбэт баар үһү». 

Өс хоһоонноро: «Киһи эриэнэ иһигэр, сүөһү эриэнэ таһыгар»,                            

«Албын тыла сыатааҕар минньигэс», «Кылбайар эрэ барыта кыһыл көмүс 

буолбатах». 

Сүө: «Билбэт киһиҥ туһунан куһаҕаны кэпсиир аньыы», «Доҕоттору 

көмүскээбэт ,харыстаабат буолуу куһаҕан». 

Оонньуулар: «Ханна куотуохха сөбүй» (тэтэрээккэ схеманы толоруу), «Ким 

миигин кытта барсарый?», «Опасное предложение». 

Мультфильм: «Дядя Степа». 

Түмүктүүр тэрээһин: 

Аралдьытыы «Дьиэбэр соҕотохпун». 
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Ахсынньы ый 

Тиэмэтэ: «Уоттан сэрэхтээх буол» 

Ыйга бытарытыллыбыт тиэмэлэр: 

• «Испиискэ -оонньуур буолбатах» 

• «01» нүөмэри киһи барыта билиэхтээх» 

Дьарык: «Тили-бом, тили-бом куоска дьиэтэ умайбыт». 

Папка-передвижка: «Куттала суох Саҥа дьыл». 

Бэсиэдэ: «Уокка холбонор тэриллэр», «Харыйаны сөпкө киэргэтэбит». 

Кэпсээн: «Баһаарынай ыттар»; «Баһаар»  Л.Н.Толстой. 

 Хоһоон: «Пожар» С.Я.Маршак. 

Таабырыннар: «Ууттан эрэ куттанар,тугу барытын сиир баар үһү», «Дьэнкир 

таас дьиэлээх, уот сарыабына баар үһү», «Ким бэйэтин этин сиирий?», «Уокка 

холбонор,таҥаһы көннөрөр баар үһү», «Аан дойдуну барытын көрдөрөбүн диир 

баар үһү». 

Өс хоһоонноро: «Уотунан оонньуур-айыы», «Уоту арыынан умуруорбут 

суоҕа», «Уотунан оонньоомо - тэллэххэр ииктиэн». 

Сүө: «Тыаҕа, ойуурга уоту ыытар, иитиэх кыылы-сүөлү уокка былдьатар 

аньыы» ,«Дьиэҕэ уотунан оонньуур аньыы». 

 

Мульфильм: «Кошкин дом» 

Уруһуй: «Эвакуация былаана» 

Түмүктүүр тэрээһин: 

Аралдьытыы «Баһаарынай улэтэ» (МЧС сотруднига кыттыылаах) 

 

 

 

Тохсунньу ый 
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Тиэмэтэ: «Киһи организма» 

Ыйга бытарытыллыбыт тиэмэлэр: 

• «Таҥнар танас» 

• «Чэнчис буолуу» 

• «Эти - хааны эрчийии» 

Бэсиэдэ: «Мин организмым хайдах үлэлиирий?», «Чэнчис буолуу уонна 

ыраастык таҥныы». 

Ааҕыы: К.Чуковскай «Суундьукку». 

Кэпсээн: С.Михалков «Про девочку Юлю, которая плохо кушала», Я. Сегель 

«Как я был мамой». 

Хоһоон: «Где очки», С. Михалков «Веселый день», «Чанчарык» С.Данилов 

«Аптаах холбуйачаан», «Сарсыардааҥҥы зарядка» Кэскил. 

Таабырыннар: «Икки чыычаах көтөөру өндөҥнөһөллөр да, хайалара да 

көппөт», «Киһи барыта уон чулуу доҕордоох үһү»,                                            «Кыһыл 

саһыл хороонуттан тахсыбат үһү». 

Өс хоһоонноро: «Кулгаах ырааҕы истэр, харах чугаһы көрөр»,               «Сүрэх 

- быар ыарыыта», «Дьүһүнүн көрөн киһини сэнээмэ»,                           «Хоҥоруутугар 

хоннорбот», «Көҕөрбүтүн көрүмэ, үүнээйитэ билиэҕэ»,   «Тымныы - уол оҕо 

доҕоро, куһаҕан киһи». 

Сүө: «Кырдьаҕас, кыаммат киһиэхэ көмөлөспөт куһаҕан», «Таҥнар 

таҥаһынан оонньуур куһаҕан»,«Атын киһи таҥаһын көҥүллэппэккэ кэтэр 

куһаҕан». 

 

Түмүктүүр тэрээһин: 

Оонньуулар:  

- дидактическай: «Миэстэтин буллар», «Чэнчис-чэгиэн буолар туһугар». 

- оруоллаах: «Балыыһа». 

- хамсаныылаах: «Көрдөөх эстафета». 

 

 

Олунньу ый 



10 
 

Тиэмэтэ:  «Мин доруобуйам» 

Ыйга бытарытыллыбыт тиэмэлэр: 

• «Суһал көмө» 

• «Туһата суох астар» 

• «Эмтэн сэрэхтээх буолуохха» 

Бэсиэдэ: «Ким мин доруобуйабар кыһалларый?» 

Оонньуулар: 

- оруоллаах: «Аптека»; 

- дидактическай: «Туһалаах уонна туһата суох астар», «Суһал көмө  

аптечката» (тургэнник хомуйууга); 

Хоһоон: «Доктор» С.Сомоҕотто, Кэскил», «Биэлсэр Нарыйа» К.И.Сосин, 

Мэҥэчээн, «Грипп», «Прививка» С.Михалков «Веселый день»; «Оҕуруоччут» 

С.Руфов «Аптаах холбуйачаан», «Саха астара» Г.Иванова. 

Таабырыннар: «Кытаанах да, таас буолбатах, маҥан да, хаар буолбатах»; 

«Аан дойдуга саамай күүстээх кимий?», «Ыарыйдаххына кини эрэ эмтиир, 

иһиллиир, укуоллуур».                          

Өс хоһоонноро: «Ыалдьартан илии арахпат», «Эмп курдук кэмчи», «Үрүҥ 

күн сырдыга баҕалаах», «Кус быһый, ат бөҕө». 

Сүө:  «Баттаҕы, тыҥыраҕы көрүммэт аньыы», «Киһиттэн үөрэммэт куһаҕан».  

 

Мультфильм көрүү: «Доктор Айболит». 

 

Түмүктүүр тэрээһин: 

«Абыраллаах эмчит - Айболит» (медик-төрөппүттэр оҕолорго оонньуулаах 

бэсиэдэлэрэ). 

 

 

 

Кулун тутар ый 

Тиэмэтэ: «Мин сылдьар эйгэм» 
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Ыйга бытарытыллыбыт тиэмэлэр: 

• «Кутталлаах предметтэр» 

• «Дьиэ кыыллара» 

• «Муус чопчу» 

Дьарык: «Ытырыык ыт» 

Кэтээн-көрүү: «Мэнээк сылдьар ыттар майгылара»,                                    «Ордук 

ханна ыттар мусталларый», «Муус чопчу». 

Оонньуулар:  

- хамсаныылаах оонньуу: «Кыһыҥҥы спорт көрүҥнэрэ»,  «Спортивнай 

күрэхтэһии» 

- дидактическай: «Дьыл кэмнэринэн куукуланы таҥыннар», «Кутталлаах 

- куттала суох», «Тыыт-тыытыма» 

- оруоллаах: «Дьиэ кыыллара» 

Кэпсээн: «Иистэнэргэ хайдах үөрэммиппиний», Л.Толстой, «Камень, 

ручей, сосулька и солнце», Э.Шим, «Туллуктар» Сэмэн Тумат, «Сыырга» 

Н.Носов. 

Хоһоон: «Биирдэ мэник туохтаабыт», П.Тобуруокап, «Трезор» С.Маршак. 

Таабырыннар: «Иннинэн, кэннинэн тэбиэлэнэр баар үһү», «Иннинэн, 

кэннинэн сирэйдээх баар үһү»; «Саас хаартан үүнэр баар үһү». 

Өс хоһоонноро: «Сатаабаты үөрэт, билбэти өйдөт», «Сүгэ хоппотоҕун сүбэ 

кыайар». 

Сүө: «Киһи малын-салын көҥүлэ суох тыытар куһаҕан», «Сэмэйдик 

сылдьыбат аньыы». 

 

Түмүктүүр тэрээһин: 

Аралдьытыы «Битэмииннэр ханна олороллоруй?» 
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Муус устар ый 

Тиэмэтэ: «Айылҕаҕа сылдьыы быраабылалара» 

Ыйга бытарытыллыбыт тиэмэлэр: 

• «Дьааттаах  тэллэйдэр» 

• «Үөн-көйүүр» 

• «Эмтээх үүнээйилэр» 

Дьарык:  «Дьааттаах уонна сиэниллэр тэллэйдэр» 

Бэсиэдэ: «Тыаҕа сылдьыы быраабылата» 

Кэпсээн: «Хатыҥ» С.Омоллоон, «Диигиниир мээчик» С.Омоллоон, 

«Сибэкки» П.Аввакумов, «Мунума» Н.Курилов, «Грибы» В.Катаев, «Тыаҕа 

тэллэйдии тахсабыт» Л.Толстой,  «Мүүкэ уол хайдах муммута» С.Омоллоон. 

Хоһооннор: «Тыытыма чыычаах уйатын» А.Николаев, «Күөх тыаны 

көмүскээн» К.Туйаарыскай, «Бэскэ үүммэт мээчик», Б.Хабырыыс. 

Аралдьытыы:  «Эмтээх үүнээйилэр» 

Таабырыннар: «Биир атахтаах да саппыкыта суох, сэлээппэлээх да төбөтө 

суох», «Ким бэйэтинээҕэр улахан, ыарахан таһаҕаһы таһарый?», «Ураа - лаҥкыр 

муостаахпын да, уу оҕуһа буолбатахпын», «Төп-төкүнүк дыыгыныыр мээчик баар 

үһү», «Сайын саҕынньах кэтэр, кыһын устан кэбиһэр баар үһү», «Халлааҥҥа араас 

дьүһүн сэбирдэхтэр көтөллөр үһү», «Кыра да кыыралдьыгас, оччугуй да 

ойуоккалас баар үһү». 

Өс хоһоонноро: «Силиһэ суох мас үүммэт», «Дойду сурахтаах, алаас 

ааттаах», «Көтөр өҥүнэн,киһи өйүнэн», «Ойуурдаах куобах охтубат, дьоннох 

киһи быстыбат», «Отонноотоххо оҥоойук туолар», «Тииҥмэйии». 

Сүө:  «Үүнээйи киһиэхэ ас-үөл,эмп-томп буолар. Ону өйдүүр куолу», 

«Кэрэни алдьатар аньыы». 

  

 

Түмүктүүр тэрээһин: 

Уруһуй «Өйдөөн хаалыахха уонна тыытымыахха!» 

 

Ыам ыйа 
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Тиэмэтэ: «Ууттан сэрэхтээх буол» 

Ыйга бытарытыллыбыт тиэмэлэр: 

• «Халаан уута» 

• «Сөтүөлээһин» 

• «Этиҥнээх ардах» 

Дьарык:  «Халаан уута». 

Бэсиэдэ: «Ууга сылдьыы быраабылата». 

Кэтээн-көрүү:  «Уу- паар» опыт. 

Оонньуулар: 

- оруоллаах: «Моряктар», «Сөтүөлүү сылдьабыт», «Водолаастар». 

- дидактическай: «Уу – доҕор, уу – өстөөх». 

Хоһоон: «Ардах» С.Данилов, «Этин» И.Гоголев, «Чаҕылҕан», Г.Данилов 

Кэпсээн: «Ардах» В.Алданскай; «Сымыйа куһаҕан» С.Омоллоон, «Собо»  

П.Аввакумов. 

Остуоруйа: «Тихоня» повесть из жизни утконоса «Расскажи мне сказку»  

Лесли Риис. 

Өс хоһоонноро: «Муора тобугунан, халлаан хабарҕатынан», «Киһиргиэн - 

кирсиҥ быстыа», «Ууну охсон баҕаны куттаабыт диэбиккэ дылы». 

Сүө: «Ууну,ойууру киртитэр, иитэр кыылы-сүөлү сууйбат аньыы»,«Биэрбит 

тылгын толорбот куһаҕан». 

 

Таабырыннар: «Быс да быс быстыбат баар үһү», «Кинитэ суох туох да суох», 

«Тыына - сиик, суорҕана - туман, тэллэҕэ – сиэркилэ баар үһү». 

Мультик көрүү: «Необитаемый остров», «Антарктида». 

 

Түмүктүүр тэрээһин: 

Аралдьытыы  «Муораҕа сынньана бардыбыт». 
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