
 

«Сахам хомуһун холбуката» 

ситиминэн ыытыллар аһаҕас түһүмэхтээх оонньуу (квест игра) 

 

  Сэтинньи 30 кµнµгэр бэлиэтэнэр Хомус кµнµн к³рс³ хамсык кэмигэр о±о дьиэтигэр 

олорон саха тимир хомуһун сэргиирин, үөрэтэрин,  дьарыгырарын к³±µлµµр сыалтан, о±о 

т³р³ппµтµн эбэтэр эбэтин, э´этин, убайын, эдьиийин кытта социальнай ситим н³²µ³ 

(WhatsApp группаҕа) тµ´µмэхтээх оонньуу (квест игра) ыытылынна. Тµ´µмэхтээх 

оонньууга 1-4 кылаас  үөрэнээччилэрэ; 5-11 кылаас үөрэнээччилэрэ кытыннылар.  

Уратыта: саха тимир хому´ун уратытын, айыллыбыт историятын Интернет ситимиттэн к³рд³³н 

булан ылыы, видео устуулары, презентациялары WhatsApp приложение н³²µ³ ыытыы 

Түһүмэхтэр балаһыанньаларын эрдэ  билсэн, оҕо саҥаран-иҥэрэн кыттар кыахтааҕын көрөн 

сөптөөх  саастаах оҕону  кытыннарыы сµрµн ирдэбил. Бастакы түһүмэх сорудаҕа буолар күнүгэр 

уоннааҕылар түһүмэхтээх оонньуу (квест игра) балаһыанньата барбыт күнүттэн бэлэмнэнэр. 

Сэтинньи 24 күнэ 2020 с. -  Үөрэтэр курс,  көмө ыйынньык (СЦДТ сайтыгар, ZOOM платформаҕа) 

ыытылынна. Барыта  22  киһи кытынна.  Кыттааччылар гугл-формаҕа бэлиэтэннилэр,  хомус уустара 

киирбит кинигэлэрин, хомус сквердэрин, хомуска анаммыт өйдөбүнньүктэр (стела) тустарынан 

кылгас ыйынньыгы, хомуска сыһыаннаах туһаныллар литературалары кытта билистилэр. 

 Сахабыт хомуһун ис хоһоонноон, сахалыы малы-салы туһанан киэргэтэн композиция 

(фотозона) оҥорорго маастар-кылаас көрдүлэр. Тэрийээччилэр ыйытыыларга хоруйдаатылар.  

Сэтинньи 25 күнэ 2020 с., 14ч00м. (WhatsApp группаҕа) 

Квест-оонньууга 50 (25 хамаанда) кыттыыны ылла. (1-4 кылаастарга – кыргыттарга – 16 хамаанда, 

уолаттарга – 5 хамаанда, 5-11 кылаастарга – 4 хамаанда)  

«Сахам хомуһун холбуката» ситиминэн ыытыллар аһаҕас түһүмэхтээх оонньуу 

(квест игра) сорудахтара. 

Бастакы түһүмэх  «Сахабыт хомуһун төһө билэҕин» тургутук; 

• Боппуруостарга эппиэттээһин. 10 боппуруос буолар күнүгэр бэриллэр. (30 мүн.); 

 Иккис түһүмэх «Уус киһи уратыта сахабыт хомуһугар» 

• Оҕо бэйэтин хомуһун ууһун туһунан кэпсиир (оскуола иннинээҕи саастаах, 1-4 

кылаас оҕолоро, эрдэттэн бэлэмнэнэн видео устууну ыытаҕыт. 5-6 этиини төрөппүт 

эбэн этиэн сөп. Видеоҕа устуу уһуна- 1-3 мүн.) 

• Биллэр  кырдьаҕас хомус уустарыттан кими билэргин кэпсээ  (5-11 кылаас оҕолоро 

эрдэттэн бэлэмнэнэн, күрэххэ видео  устууну ыытаҕыт.  Уон  этииттэн кылгаһа суох, 

оҕо төрөппүтүнээн кэпсиэн сөп. Видеоҕа устуу уһуна-1-3 мүн.) 

Үһүс түһүмэх «Сахам хомуһун  дьүһүйэбин» 

• Сахабыт хомуһун ис хоһоонноон, сахалыы малы-салы туһанан киэргэтэн 

композицията (фотозона) оҥорон хаартыскаҕа түһэрэн ыытыҥ.  

Төрдүс түһүмэх «Сахабыт сиригэр баар хомус сквердэрэ» 

• Интернет ситимиттэн  көрдөөн, сөбүлээбит хомус скверин, хомуска анаммыт 

өйдөбүнньүктэри булан аҕыйах тылынан кэпсээбит, эрдэттэн бэлэмнээбит, видео 

устуугутун ыытаҕыт. Видео устуу уһуна-1-3 мүн.) 

Бэһис түһүмэх «Ыллаа-туой, мин хомуһум» традиционнай тардыылары туһанан хомус 

тардыыта. Оҕо  тыаһатара биһирэнэр, төрөппүт истэн олорон киэргэтиэн сөп (сахалыы 

норуот ырыата,  хаастатыы,  күөрэгэйдэтии)  (2-3 мүн.) 

     Түмүк таһаарыыта, наҕараадалааһын:  Кыттааччылар электроннай 

сертификаттарынан, саастарынан кыайыылаахтар грамотанан, анал бэлиэлэринэн 

бэлиэтэннилэр.  
1-4 кылаастарга (кыргыттар) 
Бастакы  үрдэл Саввинова Азалия, 4 д кл., СНОШ, СДШИ, Саввинова М.В. бирии´э – Кубок, 

электр. грамота Иккис үрдэл Петрова Марина, 3 кл., Бордон, Петрова Н.А. бирии´э- харысхал, 

электр. грамота Үһүс үрдэл Громова Сайаана, 3 кл. ССОШ№1, СДШИ, Громова В.А., бирии´э – 

харысхал, электр. Грамота.  



1-4 кылаастарга (уолаттар)  Бастакы үрдэл Артемьев Эльдар, 4 в кл., СНОШ, Артемьев Ф.А 

бирии´э - Кубок, электр. Грамота Иккис үрдэл Яковлев Артур, 4 в кл., СНОШ, бирии´э- харысхал. 

Үһүс үрдэл  Попов Айтал, 4 в кл. СНОШ, Семёнова Л.В. бирии´э -харысхал, электр. Грамота. 

5-8 кылаастарга (кыргыттар) Бастакы үрдэл Тертюхова Лаура, 6 кл., СПТЛи (3 кл. СДШИ) 

Тертюхова Л.А., бирии´э –Кубок, электр. Грамота, Иккис үрдэл Федорова Сулустаана, 7 кл, Кюкяй 

Федоров В.С. бирии´э – харысхал, электр. Грамота, Үһүс үрдэл Петрова Кристина, 9 кл, Бордон, 

Петрова Л.Г., бирии´э – харысхал, электр. Грамота. Анал ааттар: “Кэскиллээх хомусчут” 

Оконешникова Амелия 4 ж кл., СНОШ Оконешникова Л.П, бирии´э – харысхал, электр. Грамота. 

“Кэскиллээх хомусчут” Львова Эмилия, 4в кл., СНОШ,Львова Н.А., бирии´э – харысхал, электр. 

Грамота. Спиридонова Т.Н. анал бирии´э Никифорова Мария, 1 е кл., СНОШ,  Павлова М.Н. 

бирии´э - к³±µ³р харысхал, электр. Грамота. 

 

«Сахам хомуһун холбуката» 

ситиминэн ыытыллар аһаҕас түһүмэхтээх оонньуу (квест игра) 

БАЛАҺЫАННЬАТА 

 

Сэтинньи 30 күнэ –Хомус күнэ 

Тэрийээччилэр:  Сунтаардааҕы  оҕо  дьоҕурун сайыннарар киин,   

«Бэйбэри» фольклорнай  куруһуок, салайааччы Тамара Николаевна Спиридонова 

Кыттааччылар, күрэх ирдэбиллэрэ:  

• Саха тимир хомуһун сэргиир, үөрэтэр,  дьарыгырар улахан дьон, оҕолор (төрөппүт-

оҕо, эбээ-оҕо, эһээ-оҕо, эдьиий эбэтэр убай-оҕо) 

• Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолор; 

• 1-4 кылаас  үөрэнээччилэрэ; 

• 5-11 кылаас үөрэнээччилэрэ; 

• Түһүмэхтэр балаһыанньаларын эрдэ  билсэн, оҕо саҥаран-иҥэрэн кыттар 

кыахтааҕын көрөн сөптөөх  саастаах оҕону  кытыннарыы. 

Бастакы түһүмэх сорудаҕа, 10 боппуруос, буолар күнүгэр уоннааҕылар түһүмэхтээх 

оонньуу (квест игра) балаһыанньата барбыт күнүттэн бэлэмнэнэр. 

Буолар күнэ: сэтинньи 25 күнэ 2020 с. (WhatsApp группаҕа) 

                        Сэтинньи 24 күнэ 2020 с. -  Үөрэтэр курс,  көмө ыйынньык (СЦДТ сайтыгар) 

 -гугл-формаҕа бэлиэтэнии;  

-хомус уустарын испииһэгэ;  

-хомус сквердэрин, хомуска анаммыт өйдөбүнньүктэр испииһэктэрэ; 

- хомуска сыһыаннаах туһаныллар литературалар; 

 - сахабыт хомуһун ис хоһоонноон, сахалыы малы-салы туһанан киэргэтэн композиция 

(фотозона) оҥорорго маастар-кылаас. 

 

«Сахам хомуһун холбуката» ситиминэн ыытыллар аһаҕас түһүмэхтээх оонньуу 

(квест игра) сорудахтара. 

Бастакы түһүмэх  «Сахабыт хомуһун төһө билэҕин» тургутук; 

• Боппуруостарга эппиэттээһин. 10 боппуруос буолар күнүгэр бэриллэр. (30 мүн.); 

 Иккис түһүмэх «Уус киһи уратыта сахабыт хомуһугар» 

• Оҕо бэйэтин хомуһун ууһун туһунан кэпсиир (оскуола иннинээҕи саастаах, 1-4 

кылаас оҕолоро, эрдэттэн бэлэмнэнэн видео устууну ыытаҕыт. 5-6 этиини төрөппүт 

эбэн этиэн сөп. Видеоҕа устуу уһуна- 1-3 мүн.) 

• Биллэр  кырдьаҕас хомус уустарыттан кими билэргин кэпсээ  (5-11 кылаас оҕолоро 

эрдэттэн бэлэмнэнэн, күрэххэ видео  устууну ыытаҕыт.  Уон  этииттэн кылгаһа суох, 

оҕо төрөппүтүнээн кэпсиэн сөп. Видеоҕа устуу уһуна-1-3 мүн.) 

Үһүс түһүмэх «Сахам хомуһун  дьүһүйэбин» 



• Сахабыт хомуһун ис хоһоонноон, сахалыы малы-салы туһанан киэргэтэн 

композицията (фотозона) оҥорон хаартыскаҕа түһэрэн ыытыҥ.  

Төрдүс түһүмэх «Сахабыт сиригэр баар хомус сквердэрэ» 

• Хомус туһунан ырыа-хоһоон (оскуола иннинээҕи саастаах, 1-4 кылаас оҕолоро. 

Видеоҕа устуу уһуна-1-3 мүн.) 

• Интернет ситимиттэн  көрдөөн, сөбүлээбит хомус скверин, хомуска анаммыт 

өйдөбүнньүктэри булан аҕыйах тылынан кэпсээбит, эрдэттэн бэлэмнээбит, видео 

устуугутун ыытаҕыт. Видео устуу уһуна-1-3 мүн.) 

Бэһис түһүмэх «Ыллаа-туой, мин хомуһум» традиционнай тардыылары туһанан хомус 

тардыыта. Оҕо  тыаһатара биһирэнэр, төрөппүт истэн олорон киэргэтиэн сөп (сахалыы 

норуот ырыата,  хаастатыы,  күөрэгэйдэтии)  (2-3 мүн.) 

     Түмүк таһаарыыта, наҕараадалааһын:  Кыттааччылар электроннай 

сертификаттарынан, саастарынан кыайыылаахтар грамотанан, анал бэлиэлэринэн 

бэлиэтэниэхтэрэ. 

 

Сайаапкалары  сэтинньи 19-23 күннэригэр ылабыт. Билсэр телефоҥҥут: 22-6-72, 

Координатор: Яковлева Айна Павловна 89142574218,                                                    

Күрэх көҕүлээччитэ: Спиридонова Тамара Николаевна 89141051203 

 

 

 

 


