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Сыала: о5о5о саха музыкальнай инструменын ункууну, ырыаны кытта ситимнээн 

тириэр дии,  добоннук ойдотуу. 

Соруктара:  
1. Норуотырыатын – тойугун ойдоон, санаатыттан истэр буоларын ситиьии. 

2.Норуот ырыаларын коруннэрин арааран истэр дьогурдарын сайыннарыы, 

3. Сатаан ыллыыр буолалларын уорэтии. 

4.Оьуохай туьулгэтин торуттээн этэллэригэр уорэтии. 

5.Хомуска дьуьуйууну ойдуур – собулуур буолалларын сайыннарыы, ырытан, ис 

хоьоонун кэпсиир дьо5урдарын сайыннарыы. 

6.Ункуу – саха норуотун утуо угэстэрин, оло5ун – дьаьа5ын, кинини тулалыыр 

айыл5а костуулэрин, араас кыылларын, котордор хамсаныыларын, обугэлэрбит 

оонньууларын кытта ыкса ситимнээ5ин туьунан о5олорго ойдотуу, билиьиннэрии. 

Дьарык барыыта: «Ыьыаххаынырыы» музыканнан о5олор залга хааман киирэллэр, 

олоппосторугар олороллор. 

Музыкальнай салайааччы:  

- дорооболорун, о5олоор! Бугун биьиги аптаах ойуурга куулэйдии барыахпыт. Бу 

айаммыт тухары айыл5а тыаьын – ууьун истэммит, араарга уорэниэхпит. 

Музыкально – ритмическэй хамсаныы: дьиэрэнкэйдээн тахсаннар о5олор отон 

хомуйаллар. 

-Тыа5а киирбиппит арай чыычаа ырыата бо5ото! Эмискэ ардах кэлэн дохсуннук  

то5о кутта, биьиги бары мас анныгар састыбыт (ардах тыаьа, чыычаахтар саналара) 

Абыр – табыр таммалаан,  

Сылаас ардах куппахтаа 

Отум-маһым үүммэхтээ 

Самыыр уутун испэхтээ!      

Этин этэр 

Самыыр түһэр 

Тыалбыт үрэр 

Оппут үүнэр 

- (биир илиибит ыйар тарбаҕынан 

ытыспытын охсобут, тарбахчааннарбытын 

холбуу тутан аа-дьуо арыйабыт. дүҥүр 

тыаһа, тарбахтарбытынан охсобут илиилэр 

үөһээ көтөҕөн уҥа-хаҥас иэҕэннииллэр) 

- Ол туран бары «Сарсыарда» диэн норуот ырыатын ыллыыбыт. 

- Дьэ салгыы айанныахха, ып ыраас, нэлэмэн хонууга тахсаллар, арай сылгы уорэ 

сылдьар эбит, о5олору коронно рсуурэллэр. (Туйах тыаьа) 

Бары аттар курдук ойуоккалаан тогуруккэ суурэбит. 

- о5олоор, тыа5а сылдьан ханнык айыл5а тыастарын иьиттибитий? 

О5олор эппиэттэрэ: чыычаах саната (куорэгэй, кэ5э), ат туйа5ын тыаьа, ардах 

туьэринтыаьа. 

- Соп, маладьыастар! Ити тыастары сахалар саамай киэнтуттар инструменнарыгар 

хомуска дьуьуйуоххэсоп. 

Слайд кордоробун. 

- корунэрэ, хомус сирэйдээх, тыллаах, сынаахтаах уонна чыычаахтаах эбит. 

Аан маннай ийэ о5отугар оонньуур курдук онорбуттар эбит, хатын мастан. Онтон 

дь тимиртэн онорор буолбуттар.  

Тимир хомустар – биир тыллаах, икки тыллаах, биьилэхтээх. 

Саха хомуьа бэрт ордотоо5уттэн ыла биьигинниин бииргэ кэлбит музыкальнай 

инструмент буолар. Аан бастаан космоска биьиги хомуспут тахса сырытта. 



Саха сиригэр хомуһу оҥорор уустар хомуһу оҥоруу кистэлэҥин сүтэрбэккэ 

көлүөнэттэн көлүөнэҕэ тиэрдэннэр билиҥҥэ диэри ураты учугэй музыканы айарга 

кыаҕы биэрэр, уһун тыыннаах этигэн хомуһу оҥороллор. Хомусчуттар былыргы үгэс 

буолбут ньымалары сүтэрбэккэ, техникаларын сайыннаран, үгүс элбэх атын ньымалары 

булан, хомус бииртэн биир саҥа өрүттэрин, кыахтарын туһананнар, киһи иһиттэр – 

истиэҕин курдук музыканы айаннар Аан дойду үрдүнэн болҕомтону тартылар. 

 Хомуска дьуьуйуулэри иьитиннэрэбин.  

- истибиккит курдук хомуска араас тыастары иьиттибит. хомус тыаьын 

собулээтигит да, о5олоор? Ат туйа5ын тыаьын, чыычаахтар саналарын, ардах туьэрин 

ойдоон иьиттигит дии? 

О5олор эппиэттэрэ -  рефлексия. 

- соп маладьыастар, аны сахалар угэстэринэн туран оьуокай тэтиминэн ханас 

атахпытыттан са5алаан хаамыа5айын! 

О5олор киирбит музыкаларынан тахсан бараллар. 
 


