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Дата рождения: 23.12.1962 г.

Образование: высшее, НОУ «Институт государственного
администрирования», специальность: «Психология», квалификация:
психолог. преподаватель психологии, Москва, 2005 г.;
Якутское педагогическое училище №2, специальность: дошкольное
воспитание: квалификация: воспитатель дошкольных учреждений, Якутск,
1982 г.

Стаж работы: общий - 34 года; стаж педагогической работы – 34 года; в
данной должности – 28 года, в данном учреждении – 2 года 3 месяца

Повышение квалификации:
• Февраль 2015 г. - 72 часов, «Создание эффективной системы

выявления задатков и развития способностей детей в ДОУ и школе»,
курс повышения квалификации по дополнительной программе, г.
Чебоксары, ФГБОУ ВПО «Московский государственный
машиностроительный университет (МАМИ) Чебоксарский
политехнический институт (филиал)» удостоверение о повышении
квалификации Рег. № 2235, дата выдачи: 02.02.2015 г.

• Март 2015 г. – 144 часа, «Модернизация системы дошкольного
образования», фундаментальный курс, г. Якутск, ГБОУ СПО «Якутский
педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева», свидетельство о
повышении квалификации, Рег. № 726

Аттестация: 16 февраля 2012 г. Высшая категория (воспитатель)

Жерготова Аида 
Иннокентьевна



Раздел 1.  «Современные ИКТ технологии в образовательной 
деятельности»

Раздел 2. «Организация предметно-развивающей среды и 
методическое оснащение группы»

Раздел 3. «Кружковая работа»
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Раздел 9. «Научно-исследовательская, инновационная, 
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Раздел 10. «Статьи и публикации»

Раздел 11. «Методические разработки, игры, электронные 
пособия»

Раздел 12. «Участие в научно-практических конференциях, 
педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий, 
мастер – классов и др.»

Раздел 13. «Участие в профессиональных конкурсах»

Раздел 14. «Общественная деятельность»
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Дипломы

Диплом о среднем специальном образовании ДТ-I № 547594, Рег. № 152, 
выдан 28 июня 1982 г., Якутское педагогическое училище №2, 

специальность: дошкольное воспитание: квалификация: воспитатель 
дошкольных учреждений, Якутск, 1982 г.

Диплом о высшем профессиональном образовании ВСВ № 1057396, Рег.
№ 3135, выдан 12 августа 2005 г., НОУ «Институт государственного
администрирования», специальность: «Психология», квалификация:
психолог. преподаватель психологии, Москва, 2005 г.;



Аттестация

Приказ об аттестации педагогических работников систем образования
улуса № 2-006 от 16 февраля 2012 г.



Раздел 1. Современные ИКТ технологии в 
образовательной деятельности



Раздел 2. «Организация предметно-
развивающей среды и методическое 

оснащение группы»



Группа сайыннарар 
эйгэтин билиһиннэрии



Раздел 3. «Кружковая работа»

“Толкуйдаа, оонньоо, таай”
Ыытааччы: Жерготова А.И.

2014 с.









Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолору иитэр –

үөрэтэр үөрэх муниципальнай бюджетнай тэрилтэ 

№ 82 – дээх «Мичээр» оҕо сайдар киинэ

«Чобуо – чоргуй дорҕооннор”

3 – 4 саастаах оҕолор тылларын сайыннарыыга

куруһуок бырагырааммата

Иитээччи: Жерготова Аида Иннокентьевна

2014-2015



«ЧОБУО, ЧОРГУЙ ДОРҔООННОР»

3-4 саастаах оҕолор

тылларын сайыннарыыга куруһуок  бырагырааммата

Жерготова Аида Иннокентьевна, 

үрдүк категориялаах иитээччи , СР үөрэҕириитин туйгуна.

Быһаарыы сурук

Түөртээх оҕо тылын саппааһа икки тыһыынчаҕа,оттон биэһин туоларыгар үс

тыһыынчаҕа тиийэр диэн эппиттээх, элбэх учуобунньуктар

ааптардара,педагогика билимин кандидата Игнатий Иванович Каратаев. Оҕо

бу сааьыгар төрөөбүт тылын, дорҕоонорун эрэ буолбакка, бары

грамматическай формаларын улахан дьон тылыттан истэн өйдүүр,

кэпсэтэригэр туттар. Ити өттүнэн оҕо мэйиитэ сөҕүмэр үлэни аһары

чэпчэкитик толорор уонна уһулуччулаах дьоҕура биэһин - алтатын диэки

хайыы-үйэ симэлийэн, мөлтөөн барар. Бу сааһыгар оҕо үксэ тыла уҥуоҕа

суох буолар, үгүс тылы бэйэтин саҥатынан минньигэстик саҥарар.

Түөрт саастаах оҕону чуолкайдык саҥарда үөрэтэргэ үс сорук турар:

- киһи саҥатын өйдөөн истэр үөрүйэҕи салгыы сайыннарыы (истэр аппараат

үлэтин тупсарыы, кыра, улахан, ыраах, чугас саҥаны, тыаһы араара истии, тыл

дорҕооннорун уонна араас интонацияны арааран истии);

- чуолкайдык саҥарар сатабылы иҥэрии (саҥарар аппараат үлэтин тупсаран,

дорҕоону соҕотохтуу тылга,этиигэ киһи өйдүүр гына чуолкайдык саҥарыы);

- куолаһы сатаан уларытыы (сонотуу, синньэтии, улаатыннарыы, кыччатыы,

хоһооҥҥо этии интонациятын сөпкө тутуһан саҥарыы).

Оҕо биллэн туран киһи саҥатын арааран, болҕойон истибэт буоллаҕына,

чуолкайдык саҥарар кыаҕа суох. Вернике учаастагар тыллар соптөөх

образтара истэр органнар көмөлөрүнэн үөскүүр. Истэр орган дэгиттэр

үлэлээбэт буоллаҕына, бу учаастакка тыллар сыыһа образтара олохсуйаллар,

ону кэнники көннөрөр уустук. Ол иһин истэр органнар үлэлэрин тупсарыыга

бу группа иитээччитэ ураты болҕомтотун ууран үлэлиэхтээх. Итиниэхэ

аналлаах оонньуулары салгыы ыытар.

Маны сэргэ бу сааска саҥарар аппараат былчыҥнарын сайыннарар үлэ

утумнаахтык ыытыллар. А.И.Максаков оҕо бу сааһыгар саҥарар аппараатын,

ордук тылын былчыҥнарын сайыннарар, тылы хайа баҕарар балаһыанньаҕа

туттар гына эрчийэр наадатын кичэйэн бэлиэтиир.

Оҕо тылын уҥа - хаҥас кырыыта имигэстик хамсыыр, кэлин өттө таҥалайга

ылбаҕайдык сыстар буолуохтаах, сыҥааҕа үчүгэйдик хамсыыр эрэ

буоллаҕына, чуолкайдык саҥарар кыахтаах, ол иһин айаҕы улаханнык атыта

үөрэтиллэр. Уоһа үчүгэйдик ырбайар, чорбойор уонна сөп соҕустук ыпсар

буолуохтаах.



Бүтэй дорҕооннору анаан үөрэттэххэ эрэ,оҕолор саҥалара эрдэ чуолкайданар. 

Аналлаах дьарыктаныыны ыытыах иннинэ бастаан ол дорҕоону оҕо тоҕо 

кыайан эппэт биричиинэтин быһаарыллар. Онтон саҥарар аппарааты 

бэлэмниир, уоһу, тылы араастаан хамсатар эрчиллиилэр, дорҕоон этиллиитин 

чуолкайдыыр уонна дорҕоону тылларга, этиилэргэ, хоһооҥҥо сатаан саҥарда 

үөрэтэр үлэлэр ыытыллаллар. Оҕо группа иннигэр доргуччу, общественнай 

миэстэҕэ, атын дьону мэһэйдээбэт курдук, кыратык, оттон утуйа сытар эбэтэр 

ыалдьар киһи баар буоллаҕына сибигинэйэн саҥара үөрэниэхтээх. Ити барыта 

үөрэтии түмүгэр ситиһиллэр. Холобур, маҥнай этиини куукула эрэ истэр гына, 

кыратык, онтон, оҕо барыта истэр гына, доргуччу, ол кэнниттэн,ыраах турар 

киһиэхэ туһаайан улаханнык саҥарда үөрэтэр туһалаах.

Иһиттэн кыра саҥалаах оҕо баар буолар. Оннук оҕону, тэйиччи туруоран 

баран, улаханнык саҥарда үөрэтиллэр. Оччоҕо кини тугу этэрин 

иһитиннэрээри, улаханнык саҥара сатыыр, инньэ гынан салгыны эҕирийиитэ 

күүһүрэр, куолаһын силгэлэрэ сайдаллар.

Кыра оҕо үксэ сатаан интонациялаан саҥарбат. Куолаһы сатаан синньэтэргэ 

уонна соноторго үөрэтии хоһоону ааҕарга, кэпсээн, остуоруйа геройдарын 

саҥаларын оруолларынан үтүктэр кэмҥэ ордук тоҕоостоох.

Онон түөрт саастаах оҕолорго тэттик хоһооннору үөрэтии чуолкайдык, араас 

интонациялаахтык сатаан саҥара үөрэнэллэригэр ордук туһалаах, табыгастаах  

буолуоҕа.  

Бу программа 1 сылга 3 - 4 саастаах оҕолорго  ананар, дьарыктаныы нэдиэлэҕэ 

биирдэ уон биэс мүнүүтэ устата ыытыллар.

Сыала: оҕолорго тэттик хоһооннору үөрэтэн дорҕоону чуолкайдык саҥарар 

дьоҕурдарын сайыннарыы.

Соруга:

3 – 4 саастаах оҕолорго дорҕоону чуолкайдык саҥардар инниттэн  анал 

методикалары билсии, ааҕыы;

хас биирдии оҕо тылын сайдыытын учуоттаан, сөптөөх ньымалары туһанан 

хоһоону ааҕарга үөрэтии;

3 – 4 саастаах оҕолорго дорҕоону чуолкайдык саҥардан тылларын 

сайыннарарга сөптөөх тыллаах - хамсаныылаах, саҥарар аппарат, истэр 

органы, тарбах былчыҥнарын сайыннарар оонньуулары оонньотуу, эрчийии 

хартыыналары көрдөрүү.

Сабаҕалааһын:

Түөрт саастаах оҕо хоһоону ааҕан чуолкайдык саҥарар дьоҕура сайдыан сөп 

өскөтүн оҕо тылын сайдыытыгар сөптөөх ньыманы туһанан тэттик 

хоһооннору схеманан сирдэтэн ,оонньуу көмөтүнэн,куукулалары 

ыалдьыттатан,кэпсэтиннэрэн,күндүлээн,хаамтаран,куоттаран,саһыаран оҕо 

тылын имитэргэ араас кыра хоһооннору,көрүдьүөс күппүлүөттэри 



Ыытыллар кэмэ Улэ корунэ Сыала

I нэдиэлэ Оҕолору сылыктааһын.

II нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуулары,

эрчиллиилэри ыытыы.

Оонньуулар: «Тылчаан», «Минньигэс

барыанньа».

Күһүн туһунан хартыыналары

көрдөрүү,

«Күһүн» хоһоону билиһиннэрии,

схеманан уруһуйдаан үөрэтии.

Оҕотылауҥа - хаҥас, үөһээ –

аллара, имигэстик

хамсыырыгар эрчийии, саҥарар

аппарат

былчыҥнарын

сайыннарыы;

үтүгүннэрэн үөрэттэххэ онно сөптөөх усулуобуйаны тэрийдэххэ.

Үлэ этаптара:

• Сөптөөх литературалары булан ааҕыы, билиини хаҥатыы, оҕолору сылыктааһын,

былаан оҥоруу;

• Оҕолор таһымнарынан көрөн тылларын сайыннарар сөптөөх оонньуулары

оонньотуу, хартыыналары көрдөрүү, бэсиэдэлэри ыытыы, хоһооннору үөрэтии;

• Л.А. Венгер ньыматын туһанан хоһоону схеманан сирдэтэн чуолкайдык ааҕарга

үөрэтии.

3 - 4 саастаах оҕолор тыллара сайдыытын сылыктааһын «Большая книга тестов»

С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина,И.Г.Топоркова, С.В.Щербина автордаах кинигэлэринэн ыытыллар.

1 сорудах-Этиини чуолкайдык сөпкө хатылаа.

- Куоска үүтү иһэр

- Бэлисипиэт көлүөһэлээх

- Кус ууга уста сылдьар

- Самолет үөһээ көтөр

Үрдүк таһым - оҕо этиигэ иһиллэр дорҕооннору барытын чуолкадык саҥарар,этии

тылларын миэстэлэриттэн уларыппакка этэр.

Орто таһым - этиигэ этиллэр дорҕооннору үксүн сөпкө саҥарар,этиигэ биир-

икки тылы миэстэтиттэн уларытар.

Намыһах таһым - оҕо этиини чуолкайа суохтук этэр.

2 сорудах - Хартыынаҕа туох ойууламмытын барытын ааттаталаа - Арбуз, Буруо,

Иннэ, Осел, Эскимо, Улитка, Вишня, Лыах, Дьиэ, Клоун, Сибэкки, Мээчик, Наскы, Бөтүүк,

Тэриэкэ, Фламинга, Хаатыҥка.

Үрдүк таһым - хартыынаҕа туох ойууламмытын барытын бэйэтэ( бэлиэтэммит

дорҕооннору) чуолкайдык ааттыыр.

Орто таһым - бэлиэтэммит бүтэй дорҕооннору уонна аһаҕастары сороҕун эрэ

чуолкайдык ааттыыр.

Намыһах таһым - бэлиэтэммит бүтэй дорҕооннору үксүлэрин ыарырҕатар,сатаан

эппэт

Куруһуок улэтин былаана

Алтынньы



III нэдиэлэ Тыллаах хамсаныылаах

оонньуу:«Күрүҥ куобах».

Оонньуу: Мозаика.

«Күһүн» хоһоону

биирдиилээн схеманан

сирдэтэн ааҕарга эрчийии.

Оонньуу тылын чуолкайдык

саҥаран үтүгүннэрэн саҥарар

аппараат былчыҥнарын

сайыннарыы. Тарбах

былчыҥнарын сайыннарыы.

IV нэдиэлэ Оонньуу: «Ким саҥатай?»,

«Туох тыаһыырый?».

Ойууну кырааскалатыы.

«Күһүн» хоһоону бары

бииргэ ааҕалларыгар

эрчийии.

Сатаан истэр дьоҕуру

сайыннарыы, дорҕоону

чуолкайдык саҥарарга эрчийии.

Тарбах былчыҥнарын

сайыннарыы. Хоһоону

кыбыстыбакка, улаханнык

ааҕарга эрчийии.

Ыытыллар кэмэ Үлэ көрүҥэ Сыала

I нэдиэлэ Байанай ыйыгар аналлаах хоһооннору

билиһиннэрии,

кыыллар ойууларын кырааскалатыы,

кырааскалаабыт кыылларын туһунан хас

биирдиилэригэр хоһооннору үөрэтии.

Тыллаах хамсаныылаах оонньуулары

оонньотуу.

Саха сирин кыылларын билиһиннэрии,

тарбахтарын былчыҥын сайыннарыы,

дорҕоону чуолкайдык саҥара үөрэнэллэригэр

эрчийии.

Оонньуу нөҥүө саҥарар аппараат

былчыҥнарын сайыннарыы.

II нэдиэлэ Оонньуу: «Ким парохода ордук

хаһыытыыр?», «Слон», «Лыахтар көтүҥ!».

Биирдиилээн хоһооннорун доргуччу

аахтарыы. Хомулуктары таһаарыы.

Санарар орган былчыҥнарын сайыннарыы,

дорҕооннору чуолкайдык саҥарарга эрчийии.

Кыбыстыганнарын суох онорор сыалтан

бастаан уопсай ааҕар хоһооннорун аахтарыы.

Тарбах былчыҥнарын сайыннарыы.

III нэдиэлэ Оонньуу: «Тылчаан», «Чыычаах оҕолорун

аһатыы».

Хоһооннорун биирдиилээн доргуччу

аахтарыы. Тыллаах хамсаныылаах

оонньуу: «Эһэлээх тыаҕа».

Саҥарар орган былчыҥнарын сайыннарыы,

эрчийии.

IV нэдиэлэ Оонньуу: «Тыал тыаһа».«Лыахтар көтүҥ»

“Аар тайҕам кыыллара” Хоһооннорун

оҕолор иннилэригэр ааҕарга эрчийии.

Ойуулары кырааскалааһын.

Уостарын туруупка курдук чорбоччу туттарга

эрчийии.

Тыыннарын дириҥник ыларга эрчийии.

Тарбах былчыҥнарын сайыннарыы.

Сэтинньи



Ыытыллар

кэмэ

Үлэ көрүҥэ Сыала

I нэдиэлэ Саҥа дьылга аналлаах хоһооннору

схеманан билиһиннэрии. Хоһоон

ис хоһоонунан уруһуйдары

кырааскалатыы.

Тылы эрчийэр оонньуулары

оонньотуу.

«Ат туйаҕын тыаһа», «Улахан,

кыра тыас», «Минньигэс

барыанньа». Схеманан хоһоону

үөрэтии.

Саҥарар орган былчыҥнарын, истэр

дьоҕуру сайыннарыы.

Тарбаҕы имигэстик хамсатан

кырааскалыырга эрчийии.

II нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуулары

оонньотуу:

«Минньигэс барыанньа»,

«Маятник», «Аттар».

Оҕолорго хоһооннорун ис

хоһоонунан уруһуйдаммыт бэлэм

уруһуйдары кырааскалатыы,

хоһооннорун доргуччу ааҕарга

үөрэтии.

Тыллаах - хамсаныылаах

оонньууну оонньотуу.

Тыл былчыннарын сайыннарыы.

Оонньуу көмөтүнэн дорҕооннору

чуолкайдык

саҥарарга эрчийии.

III нэдиэлэ Остуол театрын көмөтүнэн

Тымныы оҕонньор туьунан ост.

кэпсээьин Тымныы оҕонньорго

анаан хоһооннорун видеоҕа устуу

Остуоруйа көмөтүнэн оҕо куолаһын

араастаан уларытан саҥарар дьоҕурун

сайыннарыы. Истэр дьоҕуру, тыл

былчыннарын сайыннарыы.

IV нэдиэлэ Тыллаах, хамсаныылаах

оонньуулары оонньотуу

«Кутуйах сохсото». Тарбах

былчыҥнарын сайыннарыыга

оонньуулар:

мозаика, хомулуктар.

Хоһооннорун музыкальнай залга

баран доргуччу ааҕарга эрчийии.

Ахсынньы



Ыытыллар

кэмэ

Үлэ көрүҥэ Сыала

I нэдиэлэ Тылы сайыннарар

эрчиллиилэр

«Тыал тыаһа” “Чыычаах

оҕолорун аһатыы”

Оонньуу: “Лыахтар, көтүҥ”

Тыынар орган үлэтин тупсарар

эрчиллиилэри оҥотторуу.

Аҕаларга, эһээлэргэ аналлаах

хоһооннору үөрэтии.

II нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуулар:

“Минньигэс барыанньа”,

«Тылчаан”.

Үөрэппит хоһооннорун ис

хоһоонунан уруһуйдатыы.

Хоһооннорун доргуччу

биирдиилээн ааҕарга

эрчийии.

Тылы имигэстик хамсатан

саҥарар органнар былчыҥнарын

сайыннарыы.

III нэдиэлэ Тылы сайыннарар

эрчиллиилэр: “Минньигэс

барыанньа”,

“Ким парохода ордук

хаһыытыыр”.

Куукула Сайаанаҕа

хоһооммутун ааҕабыт.

Куолаһы араастаан уларытан

саҥарарга эрчийии

(улаатыннаран, кыччатан).

Ким Сайаанаҕа элбэх оонньууру

таһыаҕай.

Тохсунньу



Ыытыллар

кэмэ

Үлэ көрүҥэ Сыала

I нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуулар: “Ким

үчүгэй туруупканы оҥорор”,

“Ат туйаҕа тыаһыыр”, “Ким

сатаан мичээрдиир”.

“Ыт огото Татоша”

Татоша хоһоону үөрэтии.

Ыт оготун уруһуйдааһын.

Тылы имигэстик хамсатарга эрчийии.

II нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуулар:

“Тылчаан”, “Ат туйаҕын тыаһа”,”

Пароход”.

Оонньуу: ыт оҕотугар Татошаҕа

хоһоон ааҕыы.

Ийэлэргэ аналлаах хоһооннору

схема көмөтүнэн үөрэтии.

Дорҕоону чуолкайдык саҥарарга

эрчийии

III нэдиэлэ Тылы эрчийэр эрчиллиилэри

онотторуу:

“Минньигэс барыанньа”, “Тыал

тыаһа”, “Ат туйаҕа”.

Куобахчаан торообут күнэ,

киниэхэ анаан хоһооннору

ааҕабыт.

Куобахчааны кырааскалыыбыт.

Оҕолор иннилэригэр хоһооннорун

улаханнык этэллэригэр үөрэтии.

IV нэдиэлэ Тылы эрчийэр доргоон хоһоонноро

(а-о-у-ы-и-э).

Ийэлэригэр аналлаах хоһооннору

схема көмөтүнэн аахтарыы.

Ийэлэригэр бэлэх сибэккилэри

кырааскалатыы.

Хоһооннору ааҕан дорҕоону

чуолкайдык саҥарарга эрчийии.

Олунньу



Ыытыллар

кэмэ

Үлэ көрүҥэ Сыала

I нэдиэлэ Тылы эрчийэр тылчаан

оонньууларын оонньотуу.

Хомоҕой хоһооммун ийэбэр

аныыыбын.

Хоһооннорун схема 

уруһуйунан сирдэтэн 

аахтарыы.

Оонньуу:”Ким элбэх 

сибэккини ийэтигэр хомуйар”

Саҥарар орган былчыҥнарын

эрчийии.

II нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуу 

эрчиллиилэр: “Ким үчүгэй 

туруупканы оҥорор”, 

“Тиистэрбитин кистиэҕин”, 

“Лыахтар, көтүҥ”. 

Хоһооннорун доргуччу 

ааҕарга салгыы эрчийии.

Оонньуу: “Тугуй, таай”.

Салгыны сөпкө эҕирийэн

уһуннук салгыны үрэргэ

эрчийии.

III нэдиэлэ Оонньуулар: тылчаан, 

минньигэс барыанньа, ат 

туйаҕын тыаһа. Хоһооннор ис 

хоһооннорунан уруһуйдары 

кырааскалатыы.

Саҥарар орган былчыҥнарын

сайыннарыы

Кыра саҥалаах оҕолору хоһоону

улаханнык ааҕалларыгар

эрчийии.

IV нэдиэлэ Оонньуулар:” Ким парохода 

ордук хаһыытыыр?” 

“Минньигэс барыанньа”.

Хоһоону биирдиилээн оҕо

улаханнык ааҕарыгар

эрчийии. Оонньуу: “Тугу

тыаһатабын таай?”

“Булчуттар”.

Оҕолору улаханнык саҥарарга

эрчийии.

Кулун тутар



Ыытыллар кэмэ Үлэ көрүҥэ Сыала

I нэдиэлэ Тылы сайыннарар оонньуулары

салгыы ыытыы. Оонньуу:”Бу курдук

төгүрүк”, “Тыал тыаһа”, “Тылчаан”.

“Эбэм иһиттэрэ” (чороон, кытыйа,

ыаҕыйа, чабычах).

Хоһооннору уруһуйдаан көрдөрүү,

үөрэтии.

«Эбэм иһиттэрэ” бэлэм кырыллыбыт

иһиттэри кырааскалатыы.

Салгыны сопко эҕирийэн таска таһаарарга

эрчийии

II нэдиэлэ Саҥарар аппарат үлэтин сайыннарар

оонньуулар:

“Минньигэс барыанньа”, “Маятник”,

“Ат туйаҕын тыаһа”.

Оонньуу:”Тылы ситэр”.

Хоһооннорун ааҕарга салгыы

эрчийии.

Тылы имигэстик хамсатарга эрчийии.

III нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуулары салгыы

ыытыы.

Оонньуу: маятник, тыал тыаһа,

тылчаан.

Эбэм иһиттэрэ хоһооннорун салгыы

ааҕарга эрчийии.

Оонньуу: Эбэм иһиттэрэ, лото.

Саҥарар органнар

былчыҥнарын сайын

нарыы

IV нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуулары

оонньотуу:

“Минньигэс барыанньа”, “Ат туйаҕын

тыаһа”, “Лыахтар, көтүҥ”.

Саҥарар аппарат былчыҥнарын

сайыннарыы.

Үөрэппит хоһооннорунан «Тоҕус төгүл

тоҕочооннор» хоһоон күрэҕэ .

Муус устар

Туһанныллыбыт литературалар:

•Гоголева С.В. Лепчикова Л.П. Саввина М.П. Хамсаныылаах оонньуулар,

эрчиллиилэр – Дьокуускай, 2001.

•Егорова А.А. Захарова М.П. Кэскил – Дьокуускай, 1998.

•Иванова А.Н. Егорова Л.Д. Ойуурдааҕы доҕотторбут - Дьокуускай, 2000.

•Каратаев И.И. Оҕону чуолкайдык саҥарарга үөрэтии уонна грамотаҕа

үөрэнэргэ бэлэмнээһин - Дьокуускай,1993.

•Кондратьев А.А. Биэбэйчээннэрим – Дьокуускай, 1998.



Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолору иитэр –

үөрэтэр үөрэх муниципальнай бюджетнай тэрилтэ 

№ 82 – дээх «Мичээр» оҕо сайдар киинэ

«Тоҕус төгүл тоҕочооннор» « Күнчээн» кыра бөлөх  

куруһуогун оҕолоругар хоһоон  күрэҕин  сценарийа

23.04.15

Ыытааччы: Жерготова Аида Иннокентьевна



«Тоҕус төгүл тоҕочооннор» « Күнчээн» кыра бөлөх  куруһуогун

оҕолоругар хоһоон  күрэҕин  сценарийа

24.04.15

Ыытааччы:Жерготова А.И.

Буолар сирэ: Театр хоһо (кыра) Центральнай истиэнэҕэ «Тоҕус тогүл 

тоҕочооннор» диэн сурук уонна оҕолор уруһуйдара, ыйытыы бэлиэлэрэ.

Оҕолор бары наряднай таҥас  таҥналлар

Хоһоон күрэҕин барыыта: Үтүө күнүнэн,күндү төрөппүттэр, 

оҕолор,убаастабыллаах  дьүүллүүр сүбэ!

Биһиги оҕолорбут быйыл «Чобуо чоргуй дорҕооннор» диэн хоһоон 

куруһуогар сырыттылар. Ханнык баҕарар үлэ түбүктээх,түмүктээх  буолар  

отчуоттаныллыахтаах. Онон бу биһиги куруһуокпут үлэтин отчуоттуур 

хоһоон күрэҕин эһиэхэ анаан иһитиннэрээри көрдөрөөрү муһуннубут.Биһи

ги  оҕолорбут билигин бэйэлэрэ тоҕочооннор.Наһаа элбэх того диэн боппу-

руостаахтар,ыйыталлар.Барыны бары билиэхтэрин- көрүөхтэрин баҕарал-

лар. Ол иһин хоһооммут күрэҕэ «Тоҕус төгүл тоҕочооннор» диэн буолла.

Биһиэхэ бүгүн дьүүллүүр сүбэҕэ кэллилэр Юлия Иннокентьевна уһуйаан

салайааччыта,Антонина Федоровна аҕа иитээччи.

Хоһоон эн- тылы эрчийэр аналлааххын

Хоһоон эн- элбэҕи,саҥаны,солуну биллэрэҕин

Хоһоон эн- истибэтэхпитин иһитиннэрэҕин,толкуйдатаҕын

Хоһоон эн- аптааххын,алыптааххын, ааттааххын

Хоһоон  биһи арахсыспат аргыспыт  буолаҕын.

«Тоҕус төгүл тоҕочооннор» хоһоон күрэҕин  саҕалыырбытын көҥүллээҥ!

1. Хамарова Ванесса  Моонно5он- В.Петров

2. Андреев Кирилл   Кыьын то5о буоларый П.Одорусов

3. Мандаров Эрхан То5о   П.Тобуруокап

4. Варламов Алмаас Эргийэбит Сир шарын П.Одорусов

5. Лукин Алдан   То5очоон 

6. Керемясов Эрчим То5о батыьар

7. Татаринова Полина  То5о  Баал Хабырыыс

8. Сторожев Захар  Өбүгэбит олоҕо  А.Семенова

9. Агапов Арсен   Буор буолбут  С.Тимофеев

10. Назарова  Изабелла  Тоҕочооннор –оҕолор
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Быһаарыы сурук

Түөртээх оҕо тылын саппааһа икки тыһыынчаҕа,оттон биэһин туоларыгар

үс тыһыынчаҕа тиийэр. Оҕо бу сааьыгар төрөөбүт тылын,дорҕоонорун эрэ

буолбакка, бары грамматическай формаларын улахан дьон тылыттан истэн

өйдүүр, кэпсэтэригэр туттар. Ити өттүнэн оҕо мэйиитэ сөҕүмэр үлэни

аһары чэпчэкитик толорор уонна уһулуччулаах дьоҕура биэһин - алтатын

диэки хайыы-үйэ симэлийэн, мөлтөөн барар. Бу сааһыгар оҕо үксэ тыла

уҥуоҕа суох буолар, үгүс тылы бэйэтин саҥатынан минньигэстик саҥарар.

Түөрт саастаах оҕону чуолкайдык саҥарда үөрэтэргэ үс сорук турар:

- киһи саҥатын өйдөөн истэр үөрүйэҕи салгыы сайыннарыы (истэр

аппараат үлэтин тупсарыы, кыра, улахан, ыраах, чугас саҥаны, тыаһы

араара истии, тыл дорҕооннорун уонна араас интонацияны арааран истии);

- чуолкайдык саҥарар сатабылы иҥэрии (саҥарар аппараат үлэтин

тупсаран, дорҕоону соҕотохтуу тылга,этиигэ киһи өйдүүр гына

чуолкайдык саҥарыы);

- куолаһы сатаан уларытыы (сонотуу, синньэтии, улаатыннарыы,

кыччатыы, хоһооҥҥо этии интонациятын сөпкө тутуһан саҥарыы).

Оҕо биллэн туран киһи саҥатын арааран, болҕойон истибэт буоллаҕына,

биллэн турар, чуолкайдык саҥарар кыаҕа суох, Вернике учаастагар тыллар

соптөөх образтара истэр органнар көмөлөрүнэн үөскүүр. Истэр орган

дэгиттэр үлэлээбэт буоллагына, бу учаастакка тыллар сыыһа образтара

олохсуйаллар, ону кэнники көннөрөр уустук. Ол иһин истэр органнар

үлэлэрин тупсарыыга бу группа иитээччитэ ураты болҕомтотун ууран

үлэлиэхтээх. Итиниэхэ аналлаах оонньуулары салгыы ыытар.

Маны сэргэ бу группаҕа саҥарар саҥарар аппараат былчыҥнарын

сайыннарар үлэ утумнаахтык ыытыллар. А.И.Максаков оҕо бу сааһыгар

саҥарар аппараатын, ордук тылын былчыҥнарын сайыннарар, тылы хайа

баҕарар балаһыанньаҕа туттар гына эрчийэр наадатын кичэйэн бэлиэтиир.

Оҕо тылын уҥа - хаҥас кырыыта имигэстик хамсыыр, кэлин өттө

таҥалайга ылбаҕайдык сыстар буолуохтаах, сыҥааҕа үчүгэйдик хамсыыр

эрэ буоллаҕына, чуолкайдык саҥарар кыахтаах, ол иһин айаҕы улаханнык

атыта үөрэтиллэр. Уоһа үчүгэйдик ырбайар, чорбойор уонна сөп соҕустук

ыпсар буолуохтаах.



Бүтэй дорҕооннору анаан үөрэттэххэ эрэ,оҕолор саҥалара эрдэ

чуолкайданар. Аналлаах дьарыктаныыны ыытыах иннинэ бастаан ол

дорҕоону оҕо тоҕо кыайан эппэт биричиинэтин быһаарыллар. Онтон

саҥарар аппарааты бэлэмниир, уоһу, тылы араастаан хамсатар

эрчиллиилэр, дорҕоон этиллиитин чуолкайдыыр уонна дорҕоону

тылларга, этиилэргэ, хоһооҥҥо сатаан саҥарда үөрэтэр үлэлэр

ыытыллаллар. Оҕо группа иннигэр доргуччу, общественнай миэстэҕэ,

атын дьону мэһэйдээбэт курдук, кыратык, оттон утуйа сытар эбэтэр

ыалдьар киһи баар буоллаҕына сибигинэйэн саҥара үөрэниэхтээх. Ити

барыта үөрэтии түмүгэр ситиһиллэр. Холобур, маҥнай этиини куукула эрэ

истэр гына, кыратык, онтон, оҕо барыта истэр гына, доргуччу, ол

кэнниттэн,ыраах турар киһиэхэ туһаайан улаханнык саҥарда үөрэтэр

туһалаах.

Иһиттэн кыра саҥалаах оҕо баар буолар. Оннук оҕону, тэйиччи туруоран

баран, улаханнык саҥарда үөрэтиллэр. Оччоҕо кини тугу этэрин

иһитиннэрээри, улаханнык саҥара сатыыр, инньэ гынан салгыны

эҕирийиитэ күүһүрэр, куолаһын силгэлэрэ сайдаллар.

Кыра оҕо үксэ сатаан интонациялаан саҥарбат. Куолаһы сатаан

синньэтэргэ уонна соноторго үөрэтии хоһоону ааҕарга, кэпсээн, остуоруйа

геройдарын саҥаларын оруолларынан үтүктэр кэмҥэ ордук тоҕоостоох.

Онон түөрт саастаах оҕолорго тэттик хоһооннору үөрэтии чуолкайдык,

араас интонациялаахтык сатаан саҥара үөрэнэллэригэр ордук туһалаах,

табыгастаах буолуоҕа.

Сыала: оҕолорго тэттик хоһооннору үөрэтэн дорҕоону чуолкайдык

саҥарар дьоҕурдарын сайыннарыы.

Соруга:

4-5 саастаах оҕолорго дорҕоону чуолкайдык саҥардар инниттэн анал

методикалары билсии, ааҕыы;

хас биирдии оҕо тылын сайдыытын учуоттаан, сөптөөх ньымалары

туһанан хоһоону ааҕарга үөрэтии;

4-5 саастаах оҕолорго дорҕоону чуолкайдык саҥардан тылларын

сайыннарарга сөптөөх тыллаах - хамсаныылаах, саҥарар аппарат, истэр

органы, тарбах былчыҥнарын сайыннарар оонньуулары оонньотуу,

эрчийии хартыыналары көрдөрүү.



Сабаҕалааһын:

Түөрт,биэс саастаах оҕо хоһоону ааҕан чуолкайдык саҥарар дьоҕура

сайдыан сөп өскөтүн оҕо тылын сайдыытыгар сөптөөх ньыманы туһанан

тэттик хоһооннору схеманан сирдэтэн ,оонньуу көмөтүнэн,куукулалары

ыалдьыттатан,кэпсэтиннэрэн,күндүлээн,хаамтаран,куоттаран,саһыаран оҕо

тылын имитэргэ араас кыра хоһооннору,көрүдьүөс күппүлүөттэри

үтүгүннэрэн үөрэттэххэ онно сөптөөх усулуобуйаны тэрийдэххэ.

Үлэ этаптара:

Сөптөөх литературалары булан ааҕыы, билиини хаҥатыы, оҕолору

сылыктааһын, былаан оҥоруу;

Оҕолор таһымнарынан көрөн тылларын сайыннарар сөптөөх оонньуулары

оонньотуу, хартыыналары көрдөрүү, бэсиэдэлэри ыытыы, хоһооннору

үөрэтии;

Л.А. Венгер ньыматын туһанан хоһоону схеманан сирдэтэн чуолкайдык

ааҕарга үөрэтии.

4-5 саастаах оголор тыллара сайдыытын сылыктааьын

«Большая книга тестов» С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, И.Г.Топоркова,

С.В.Щербина автордаах кинигэлэринэн ыытыллар.

1. Сорудах- Этиини чуолкайдык сөпкө хатылаа.

-- Куоска үүтү иһэр

-- Бэлисипиэт көлүөһэлээх

-- Кус ууга уста сылдьар

-- Самолет үөһээ көтөр

Үрдүк таһым – оҕо этиигэ иьиллэр дорҕооннору барытын чуолкайдык саҥа-

рар, этии тылларын миэстэлэриттэн уларыппакка этэр.

Орто таһым- этиигэ этиллэр дорҕооннору үксүн сөпкө саҥарар, этиигэ

биир-икки тылы миэстэтиттэн уларытар.

Намыһах таһым- оҕо этиини чуолкайа суохтук этэр.

2 сорудах- Хартыынаҕа туох ойууламмытын барытын ааттаталаа-

Арбуз,Буруо,Иннэ,Осел, Эскимо, Улитка, Вишня, Лыах, Дьиэ, Клоун,

Сибэкки, Мээчик, Наскы, Бөтүүк, Тэриэкэ, Фламинга, Хаатыҥка.

Үрдүк таьым- хартыынаҕа туох ойууламмытын барытын бэйэтэ аатта-

талыыр (бэлиэтэммит дорҕооннору)

Орто таһым- бэлиэтэммит бүтэй дорҕооннору уонна аһаҕастары сороҕун

эрэ чуолкайдык ааттыыр.

Намыһах таһым- бэлиэтэммит бутэй дорҕооннору үксүлэрин ыарырҕатар,

сатаан эппэт.



Ыытыллар

кэмэ

Үлэ көрүҥэ Сыала

I нэдиэлэ Оҕолору сылыктааһын.

«Большая книга тестов» С.Е.Га-

врина, Н.Л.Кутявина, И.Г.Топоркова,

С.В.Щербина автордаах кинигэнэн

II нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуулары, 

эрчиллиилэри ыытыы.

Оонньуулар: «Тылчаан», 

«Минньигэс барыанньа». 

Күһүн туһунан хартыыналары

көрдөрүү, 

«Күһүн» хоһоону

билиһиннэрии,схеманан

уруһуйдаан үөрэтии.

Оҕо тыла уҥа - хаҥас, 

үөһээ - аллара 

имигэстик 

хамсыырыгар 

эрчийии, саҥарар 

аппарат 

былчыҥнарын 

сайыннарыы;

III нэдиэлэ Тыллаах хамсаныылаах 

оонньуу: «Күрүҥ куобах».

Оонньуу: Мозаика.

«Көмүс күһүн бэлэхтэрэ» 

хоһооннору биирдиилээн 

схеманан  уруһуйдаан ааҕарга 

эрчийии.

Оонньуу тылын 

чуолкайдык саҥаран 

үтүгүннэрэн саҥарар 

аппараат 

былчыҥнарын 

сайыннарыы. Тарбах 

былчыҥнарын 

сайыннарыы.

IV нэдиэлэ Оонньуу: «Ким саҥатай?»,

«Туох тыаһыырый?».

Ойууну кырааскалатыы.

«Көмүс күһүн бэлэхтэрэ» 

хоһооннорун бары 

биирдиилээн  ааҕалларыгар 

эрчийии.

Сатаан истэр дьоҕуру

сайыннарыы,

дорҕоону чуолкайдык

саҥарарга эрчийии.

Тарбах былчыҥнарын

сайыннарыы.

Хоһоону

кыбыстыбакка,

улаханнык ааҕарга

эрчийии.

Куруһуок улэтин былаана

Алтынньы



Ыытыллар

кэмэ

Үлэ көрүҥэ Сыала

I нэдиэлэ «Аартайҕам кыыллара»Байанай ыйыгар

аналлаах хоһооннору билиһиннэрии,

кыыллар ойууларын кырааскалатыы, 

кырааскалаабыт кыылларын туһунан хас 

биирдиилэригэр хоһооннору үөрэтии.

Тыллаах хамсаныылаах оонньуулары 

оонньотуу.

Саха сирин кыылларын

билиһиннэрии,

тарбахтарын былчыҥын

сайыннарыы, дорҕоону

чуолкайдык саҥара

үөрэнэллэригэр эрчийии.

Оонньуу нөҥүө саҥарар

аппараат былчыҥнарын

сайыннарыы.

II нэдиэлэ Оонньуу: «Ким парохода ордук 

хаһыытыыр?», «Слон», «Лыахтар 

көтүҥ!».

«Аар тайҕам кыыллара» 

Биирдиилээн хоһооннорун 

доргуччу аахтарыы.  

Кыыллар хомулуктарын таһаар-

тарыы

Санарар орган 

былчыҥнарын 

сайыннарыы,

дорҕооннору чуолкайдык 

саҥарарга эрчийии.  

Кыбыстыганнарын суох 

онорор сыалтан бастаан 

уопсай ааҕар 

хоһооннорун аахтарыы.

Тарбах былчыҥнарын 

сайыннарыы.

III нэдиэлэ Оонньуу: «Тылчаан», «Чыычаах 

оҕолорун аһатыы». 

«Аар тай5ам 

кыыллара»Хоһооннорун 

биирдиилээн доргуччу аахтарыы.  

Тыллаах хамсаныылаах оонньуу: 

«Эһэлээх тыаҕа».

Саҥарар орган

былчыҥнарын

сайыннарыы

Хоһоону улаханнык,

доргуччу ааҕарга эрчи-

йии

IV нэдиэлэ Оонньуу: «Тыал тыаһа».«Лыахтар 

көтүҥ» ооннь.

«Байанайдаах булчут» аралдьыйыы 

киэһэтэ Хоһооннорун оҕолор 

иннилэригэр ааҕарга эрчийии.

Кыыллар суолларын 

кырааскалааһын (тарбах 

былчыҥнарын эрчийии).

Уостарын туруупка 

курдук чорбоччу 

туттарга эрчийии.

Тыыннарын дириҥник 

ыларга эрчийии.

Хоһооннорун оҕолор 

иннилэригэр аагарга

эрчийии

Сэтинньи



Ыытыллар

кэмэ

Үлэ көрүҥэ Сыала

I нэдиэлэ Саҥа дьылга аналлаах хоһооннору 

схеманан билиһиннэрии. Хоһоон ис 

хоһоонунан уруһуйдары 

кырааскалатыы.

Тылы эрчийэр оонньуулары

оонньотуу.

«Ат туйаҕын тыаһа», «Улахан, кыра

тыас», «Минньигэс барыанньа».

Схеманан хоһоону үөрэтии.

Саҥарар орган

былчыҥнарын, истэр

дьоҕуру сайыннарыы.

II нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуулары 

оонньотуу:

«Минньигэс барыанньа»,

«Маятник», «Аттар».

Оҕолорго хоһооннорун ис 

хоһоонунан уруһуйдаммыт 

бэлэм 

уруһуйдары кырааскалатыы, 

хоһооннорун доргуччу ааҕарга

үөрэтии.

Тыллаах - хамсаныылаах 

оонньууну оонньотуу.

Тыл былчыннарын

сайыннарыы. Оонньуу

көмөтүнэн

дорҕооннору

чуолкайдык

саҥарарга эрчийии.

III нэдиэлэ Остуол театрын көмөтүнэн 

остуоруйа кэпсээһин 

«Үс эһэ». Оонньуу: «Таай 

ханна тыаһыырый?», «Ким 

сатаан үөрэр?». Биирдиилээн 

хоһооннорун доргуччу ааҕарга 

эрчийии.

Остуоруйа көмөтүнэн 

оҕо куолаһын 

араастаан уларытан 

саҥарар дьоҕурун 

сайыннарыы. Истэр 

дьоҕуру, тыл 

былчыннарын 

сайыннарыы.

IV нэдиэлэ «Тымныы оҕонньорго эгэрдэ »

Хоһооннорун видеоҕа устан

иһитиннэрии Тыллаах,

хамсаныылаах оонньуу

« Тоҥорума»

Хоһооннорун 

музыкальнай залга 

баран доргуччу 

ааҕарга эрчийии, 

видеоҕа устуу

Ахсынньы



Ыытыллар

кэмэ

Үлэ көрүҥэ Сыала

3нэдиэлэ Тылы сайыннарар

эрчиллиилэр

«Тылчаан” “Чыычаах

оҕолорун аһатыы”

Оонньуу: “Лыахтар, көтүҥ”

-сүһүөхтэри сөпкө саҥарабыт

Са-са-са,со-со-со,си-си-си,

Су-су-су,сы-сы-сы,сэ-сэ-сэ,

-С-дорҕоонноох хоһооннору

аахтаран эрчийии

-Ойуулары кырааскалатыы

Чуолкайдык санарарга бүтэй

дорҕооннору сүһүөхтэргэ

санардан эрчийии, ойуулары

кырааскалатан тарбахтарын

былчыҥын

сайыннарыы,хоьооннору аах-

таран тылларын эрчийии

4 нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуулар:

“Минньигэс барыанньа”,

«Тылчаан”.

-Сүһүөхтэри сөпкө

саҥарабыт

-Ойуулары кырааскалатыы

Хоһооннорун доргуччу

биирдиилээн аахтарыы

Тылы имигэстик хамсатан

саҥарар органнар былчыҥнарын

сайыннарыы,ойуу иһиттэн

тахсыбакка кырааскалыырга

эрчийии,хоһооннорун

биирдиилээн ааҕарга эрчийии

Тохсунньу



Ыытыллар

кэмэ

Үлэ көрүҥэ Сыала

I нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуулар: “Ким

үчүгэй туруупканы оҥорор”,

“Ат туйаҕа тыаһыыр”, “Ким сатаан

мичээрдиир”.

-Ч-дорҕ.сүһүөхтэри сөпкө

саҥарабыт

Ч-дорҕ.хоһооннору аахтарыы

-уруһуйдары кырааскалатыы

Агаларга аналлаах хоьооннору

үөрэтии

Тылы имигэстик хамсатарга

эрчийии,доргоону чуолкайдык

санарарга сүһүөхтэринэн

эрчийии,уруһуйдары кырааскалатан

тарбахтарын былчыҥын эрчийии

II нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуулар:

“Тылчаан”, “Ат туйаҕын тыаһа”,”

Пароход”.

-дорҕоон сүһүөхтэрин сөпкө

саҥарыы

-бэлэм уруһуйдары кыраас-

калатыы

-хоьооннору ааҕарга эрчийии

(аҕалар күннэригэр аналлаах)

Дорҕоону чуолкайдык саҥарарга

эрчийии, хоһоону оҕолор иннилэригэр

ааҕарга эрчийии

III нэдиэлэ Тылы эрчийэр эрчиллиилэри

онотторуу:

“Минньигэс барыанньа”, “Тыал

тыаһа”, “Ат туйаҕа”.

Куобахчаан торообут күнэ, киниэхэ

анаан хоһооннору ааҕабыт.

Куобахчааны кырааскалыыбыт.

Ийэлэр күннэригэр аналлаах

хоһооннору үөрэтии

Оҕолор иннилэригэр хоһооннорун

улаханнык этэллэригэр үөрэтии.

IV нэдиэлэ Тылы эрчийэр доргоон хоһоонноро

(а-о-у-ы-и-э).

Ийэлэригэр аналлаах хоһооннору

схема көмөтүнэн аахтарыы.

Ийэлэригэр бэлэх сибэккилэри

кырааскалатыы.

Хоһооннору ааҕан дорҕоону

чуолкайдык саҥарарга эрчийии.

Олунньу



Ыытыллар

кэмэ

Үлэ көрүҥэ Сыала

I нэдиэлэ Тылы эрчийэр тылчаан

оонньууларын оонньотуу.

Хомоҕой хоһооммун ийэбэр

аныыыбын.

Хоһооннорун схема уруһуйунан 

сирдэтэн аахтарыы.

Оонньуу:”Ким элбэх сибэккини 

ийэтигэр хомуйар”

Саҥарар орган былчыҥнарын

эрчийии.

II нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуу 

эрчиллиилэр: “Ким үчүгэй 

туруупканы оҥорор”, 

“Тиистэрбитин кистиэҕин”, 

“Лыахтар, көтүҥ”. Хоһооннорун 

доргуччу ааҕарга салгыы 

эрчийии.

Оонньуу: “Тугуй, таай”.

Салгыны сөпкө эҕирийэн уһуннук

салгыны үрэргэ эрчийии.

III нэдиэлэ Оонньуулар: тылчаан, минньигэс 

барыанньа, ат туйаҕын тыаһа. 

-сөпкө саҥарабыт,сүһүөхтэри

-«Эбэм иһиттэрэ”- бэлэм 

кырыллыбыт иһиттэри 

кырааскалатыы

-хоһооннору ааҕыы

Саҥарар орган былчыҥнарын

сайыннарыы

Кыра саҥалаах оҕолору хоһоону

улаханнык ааҕалларыгар эрчийии.

IV нэдиэлэ Оонньуулар:” Ким парохода 

ордук хаһыытыыр?” “Минньигэс 

барыанньа”.

Хоһоону биирдиилээн оҕо

улаханнык ааҕарыгар эрчийии.

-«Дьулуруйар Ньургун

Боотур”олоҥхону истии

Оҕолору улаханнык,чуолкайдык

саҥарарга эрчийии,

Кулун тутар



Ыытыллар

кэмэ

Үлэ көрүҥэ Сыала

I нэдиэлэ Тылы сайыннарар оонньуулары

салгыы ыытыы. Оонньуу:”Бу

курдук төгүрүк”, “Тыал тыаһа”,

“Тылчаан”.

-олоҥхо геройдарын бэлэм

уруһуйдарын кырааскалатыы

-олоҥхо олуктарын үөрэтии

Салгыны сопко эҕирийэн таска

таһаарарга эрчийии

II нэдиэлэ Саҥарар аппарат үлэтин

сайыннарар оонньуулар:

“Минньигэс барыанньа”,

“Маятник”, “Ат туйаҕын тыаһа”.

Оонньуу:”Олоҥхо геройдара”

хомулуктары таһаарыы

Олоҥхо олуктарын ааҕарга

эрчийии

Тылы имигэстик хамсатарга эрчийии.

III нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуулары

салгыы ыытыы.

Оонньуу: маятник, тыал

тыаһа,тылчаан

-Сөпкө саҥарабыт- (дорҕооннор

сүһүөхтэрин)

эрчийии

Олоҥхо олуктарын ааҕарга

салгыы эрчийии

Саҥарар органнар

былчыҥнарын сайын

нарыы

IV нэдиэлэ Тылы эрчийэр оонньуулары

оонньотуу:

“Минньигэс барыанньа”, “Ат

туйаҕын тыаһа”, “Лыахтар,

көтүҥ”.

-«Оллоонноон олорон олоҥхото

истиэҕиҥ”олоҥхо олуктарын

оҕолор толоруулара

Саҥарар аппарат былчыҥнарын

сайыннарыы,дорҕоону чуолкай-дык

саҥарарга эрчийии

Муус устар
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«Чобуо-чоргуй дорҕооннор» 
куруһуок улэтин оччуота



«Дьулуруйар Ньургун Боотур» 
олоҥхо оҕолор уруһуйдарынан 

мультипликационнай киинэ



Раздел 4.  «Привлечение родителей 
(законных представителей) к 

образовательной деятельности»



Раздел 5. «Работа с социумом»



Раздел 6. «Участие воспитанников в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и 

результативность»



Раздел 7. «Динамика снижения 
заболеваемости детей»



Раздел 8. «Качество воспитательных и 
образовательных услуг»



Раздел 9. «Научно-исследовательская, 
инновационная, проектная  деятельность»



Раздел 10. «Статьи и публикации»
Жерготова Аида Иннокентьевна,

Дьокуускай куорат №82 «Мичээр»

О5ону сайыннарар киинин иитээччитэ

Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолорго эти – сиини чэбдигирдиини

ыытыыга сүбэлэр

Оҕо – норуот кэскилэ диэн мээнэҕэ этиллибэт, дириҥ ис хоһоонноох суолталаах этии. Ол

аата, норуот кэскиллээх буолуутугар, доруобай оҕону иитэн – үөрэтэн таһаарыы, биһиэхэ

оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолору иитэр тэрилтэ уһуйааччыларыгар биир

сүрүн сорукпутунан буолар. Ону этэн туран, биһиги «Мичээр» №82-дээх уһуйаан үлэтин

кылгастык сырдатыахпытын баҕарабыт. Биһиги уһуйааммытыгар эти – хааны

сайыннарыыга, доруобай буолууга элбэх өрүттээх үлэ ыытыллар.

“Здоровейка” - ыйга биирдэ аралдьыйыы быһыытынан ыытыллар. Манна оҕо бэйэтин

этин – сиинин билэ үөрэнэр, хас биирдии орган киһиэхэ туохха туһалыырын уонна хайдах

харыстаныахха сөбүн билэр.

Нэдиэлэҕэ үстэ эти – сиини сайыннарарга, чэбдигирдэр дьарыктар ыытыллаллар. Онтон

биирэ сахалыы, ол аата өбүгэлэрбит үгэстэрин билиһиннэрэн, оонньууларын туһанан

дьарыктары ыытабыт.

«Доктор Градусник» анал бырагыраамма чэрчитинэн нэдиэлэҕэ биирдэ сахалыы

музыканан доҕуһуоллатан үҥкүү хамсаныыларынан сарсыардааҥҥы зарядка, ону таһынан

нэдиэлэ ортотугар сахалыы тыллаах чабырҕах, оһуохай хамсаныылара ыытыллаллар.

Сарсыардааҥы дьарыктаныы иннигэр сиэл мээчиктэринэн эрчиллиилэри оҥотторон

о5олор илиилэрин тарбахтарын былчыҥын сайыннараллар. Күн ахсын эмтээх үүнээйи

уутунан күөмэйдэрин сайҕаналлар, битэмииннээх утахтары иһэллэр.

Бу үлэбит түмүктэрдээх буоларыгар биһиги уһуйааммытыгар илиинэн бэйэ оҥорбут оҕо

доруобуйатын эрчийэр, бөҕөргөтөр “дорожки здоровья” ковриктары туһанабыт.

Оҕо атаҕын тилэҕин ньиэрбэлэрин уһугуннарарга аналлаах “хаппах”, “таас”, “харыйа,бэс

эриэхэтэ”, “тимэх”, “харандаас”,”суот туораҕа”,”грецкэй эриэхэ” ковриктар.



Плоскостопиялаах оҕолорго аналлаах ребристай дуоскалары, кумахтаах мөһөөччүктэри,

сиэлтэн, плассмастан оҥоһуллубут хатыылаах араас быһыылаах тэриллэр

туһаныллаллар.

Кылтан, сиэлтэн оҥоһуллубут мээчиктэр, ковриктар.

Сиэлтэн хатыллан оҥоһуллубут “баттахтар” оҕо илиитин былчыҥын эрчийэр этин –

хаанын уһугуннарар, хаан эргиирин хамнатан кислородунан хааччыйарыгар көмөлөһөр.

Сахалыы хоһооннору туһанан оҕо сыыйа уһуктарыгар көмөлөһөн хоһооҥҥо сөп түбэһэр

хамсаныылары оҥотторобут.

Үгүс төрөппүт оҕото детсадка сылдьыаҕыттан үгүстүк ыалдьарын бэлиэтээн

этэр.Оҕо саҥа кэлэктиипкэ,оҕолорго,билбэт улахан дьонугар, детсад күннээҕи режимигэр

үөрэнэрэ олус ыарахан буолан бастаан оҕо үксэ ыалдьар.Сорох оҕо түргэнник үөрэнэр,

сорох үөрэнэн биэрбэккэ сотору-сотору ыалдьан, эт-хаан өттүнэн сайдыыга харгыстары

көрсөр.Онтон төрөппүттэр оҕолоро ыалдьарыттан куттанан таһырдьа таһаарбаттар,олус

халыҥнык кун дьыл уларыйыытыгар сөп түбэспэт гына таҥыннараллар,дьиэлэрин

салгылаппаттар, сөрүүн уунан сууйбаттар.Түмүгэр биир да ыарыыны аһарбат, кыра да

салгыны уйбат «теплица үүнээйитин» курдук аьары иринньэх оҕоҕо кубулуйар. Ол иһин

оҕолорбутугар кыра сааһыттан этин-сиинин чэбдигирдэр эрчийиилэри ыытыы олус

туьалаах. Күн ахсын бириэмэтин тутуьан кыраттан саҕалаан улаатыннаран тиьигин

быспакка чэбдигирдэр эрчийиилэри ыытыы үчүгэй эрэ түмүктэрдээх буолар; ол курдук

оҕо тымныйан ыалдьарын утарылаһар иммунитета күүһүрэр,аппетита

көтөҕүллэр,улаатар,эт-хаан, өй-санаа өттүнэн сайдыыта күүһүрэр.

Чэбдигирдиилэри ыытыыга тэттик сүбэлэр:

-Эти-сиини чэбдигирдэр процедуралары оҕо доруобай эрэ буоллаҕына

ыытыллар.Ханнык баҕарар бириэмэгэ саҕалыахха сөп эрээри,сайын саҕалыыр ордук.

- Кыраттан сэрэхтээхтик саҕалаан мүнүүтэтин тутуһан сыыйа уһатан иһиллэр;

- Хас биирдии оҕо уратытын учуоттаан ыытыллар;

- Хас биирдии чэбдигирдиини оҕо хайдах ылынарын кэтээн көрөн,оонньуу көмөтүнэн

ыытыллыахтаах;

- Оҕо температурата таҕыстаҕына, сөтөлүннэҕинэ,тумуулаатаҕына,иһэ ыарыйдаҕына

чэбдигирдиини ыытыы тохтотуллар;

- Чэбдигирдиини ыытарга сөптөөх усулуобуйа тэриллиэхтээх,күҥҥэ 4-5 тэ хос иьин 10-15

мүнүүтэ устата салгылатыллыахтаах;



- 1,5 уонна онтон үөһээ оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолор күҥҥэ иккиттэн итэҕэьэ суох 2-

4 чаас таһырдьа сибиэһэй салгыҥҥа күүлэйдиэхтээхтэр (хайыһар,хаҥкы,самокат,билисипиэт)

- Сайын окко,кумахха атах сыгынньах сылдьыы ,сөтүөлээһин олус туһалаах;

- Күһүҥҥэттэн саҕалаан оҕо айаҕын саба баайбакка салгыҥҥа сыыйа үөрэтии күөмэй ыарыытын

аччатар улахан суолталаах;

- Айаҕы,күөмэйи сайҕанарга эмтээх от уутун хос кыраадыһыттан саҕалаан баран сыыйа кыччатан 0,5-

1 кыраадыска тиэрдиллэр;

Чэбдигирдиини ыытыах иннинэ бырааска сылдьан сүбэлэтэн эрэ баран быраабыланы тутуһан ыытыы

үтүө түмүктэрдээх буолара саарбаҕа суох.

Чэбдигирдии көрүҥнэрэ:

1.Күн уотугар загардааьын: Тыала суох күн ,мас күлүгэр 22С кыраадыстан кырата суох кыраадыска

1,5-2 саастаах оголору 3мун.-10мун.диэри 7-10 куннэ диэри улаатыннаран 20-25 куҥҥэ

тиэрдиллэр.Оҕолору загардатарга саамай сөптөөх бириэмэ сарсыарда 9ч-12ч диэри

2.Обтирание: Ууга инчэтиллибит фланель таҥаһынан(уутун ыга түһэн баран)күҥҥэ биирдэ 1-2

мүнүүтэ тарбахтартан саҕалаан санныга диэри ,түөһү,иһи,көхсүнү,атаҕы кытарыар диэри инчэҕэй

фланелынан сотуллар. Уу кыраадыһа 3-4 саастаах оҕолорго +32 С, 5-6 саастаах оҕолорго +30С, 6-7

саастаах оҕолорго +28С, 3-4 хонугунан 1С кыччатан иһиллэр сайын +28+18С,онтон кыһын +25+22С

тиэрдиллэр.Обтирание кэнниттэн оҕону сылаастык таҥыннарыллар .

3.Атах ванната: атах ваннатын 20-30 сөкүүндэ устата +32С+34C ууттан саҕалаан, сыыйа биир

нэдиэлэҕэ 1С кыраадыһынан кыччатан +10С диэри тиэрдиллэр. Сылаас уонна тымныы уунан

хардарыта сайҕааһын 3-6 төгүл ыытыллар.

4. Уунан куттуу: уунан кутан чэбдигирдиини оҕолорго 9-10 ыйдарыттан төбөлөрүгэр куппакка

олордон эрэ +36С саҕалаан ыытыллар сыыйа улаатан истэҕин аайы уу кыраадыьын кыһын +28С

диэри, сайынын +22С диэри кыччатыллар.Уунан кутуу уһуна 1,5 мүнүүтэҕэ тиэрдиллэр.

5.Душтаныы: 1,5 сааьыттан саҕалаан оголору сарсыарда 30-90 сөкүүндэ устата +34С уунан,сыыйа

кыһынын +28С диэри онтон сайын +22С диэри кыччатыллар.

6.Сөтүөлээһин: Сөтүөлээһиҥҥэ уу,салгын,кыраадыс,хамсаныы барыта бииргэ дьайар буолан ордук

туһалаах,көдьүүстээх чэбдигирдиинэн биллэр.Оҕону сөтүөлэтии бастакы ыйдарыттан тиһигин

быспакка ыытыллар.

Күндү төрөппүттэр, чэбдигирдиини ыытыы сүрүн ирдэбилинэн тиһигин быспакка ыытыы буолар.

Онон оҕолоргутугар кыра эрдэхтэриттэн доруобуйаларын тупсараргытыгар сыал-сорук туруорунан

улэлэһэргитигэр багарабыт. Биһиги үлэбитин сүбэбитин туһанан күннэтэ эти – сиини хатарыныыны

ыытан оҕолоргут доруобуйаларын тупсараргытыгар сүбэлиибит.



Жерготова Аида Иннокентьевна, 82№ «Мичээр» оҕону сайыннарар

Киин үрдүк категориялаах иитээччитэ                                                                                    

Оҕону сайыннарар уьуйааҥҥа олоҥхону билиһиннэрии     

Өбүгэлэрбит  айан хаалларбыт уус-уран айымньыларын чыпчаалын 

олоҥхону оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолорго билиьиннэрэн 

кэпсээһин,үөрэтии олус туһалаах ону таһынан көдьүүстээх буоларын өйдөөн 

бары сахалыы тыллаах уһуйааннарга иитээччилэр араас хайысханан 

олоҥхону билиһиннэрэн үлэлэһэллэр.»Манна олоҥхоҕо биһиги поэзия 

алыптаах дьүһүнүнэн ойууламмыт дойдутугар түһэбит»- диэн этэн турардаах 

С.В.Ястремскай. Төрөөбүт тылын араас эгэлгэ ойуулуур-дьүһүннүүр 

тылларын кыра сааһыттан истэн  саҥара үөрэммит оҕо иннигэһэ суох 

санаатын сааһылаан  этэ үөрэнэригэр олук буолара саарбаҕа суох.Онон, 

оҕону кыра сааһыттан олоҥхо алыптаах тылын иһитиннэрэ үөрэтии олох 

ирдэбилинэн буолла.

Билиҥҥи сайдыылаах үйэ огото билиигэ- көрүүгэ тардыһыыта олус 

күүстээх.Оҕо билиэн- көрүөн баҕарар  бириэмэтин таба тайанан, 4-5 саастаах 

оголорго олоҥхону билиьиннэрдэххэ остуоруйаттан итэҕэьэ суох 

болҕойон,умсугуйан истэллэр эбит.Олоҥхоҕо кэпсэнэр геройдары кытта 

тэҥҥэ үөрэн-хомойон,кинилэр образтарын идеал оҥостон, эр 

санаалаах,хорсун-хоодуот, тулуурдаах,быьый,күүстээх,өйдөөх буоларга 

дьулуьаллар.Ону оҕолор күннээҕи оонньууларыгар көрүөххэ сөп.Олоҥхону 

иһитиннэрии кэнниттэн оҕолор ойуулаан-дьүһүннээн көрүүлэрин ,уус-уран 

тылларын сайыннарар сыалтан олоҥхону истибит кэрчиктэрин  сүрүн 

көстүүлэрин уруһуйдатыы олус туһалаах.Оҕо олоҥхону хайдах ылыммытын 

кини уруһуйуттан көрүөххэ сөп.Ханнык баҕарар оҕо сөбүлээн истибитин 

үөрэ көтө кэпсии-кэпсии уруһуйдуур. Онон, олоҥхону иһитиннэрии, 

уруһуйдатыы оҕоҕо олоҥхо туһунан сөптөөх билиини биэрэрин таһынан 

элбэххэ иитэр –үөрэтэр эбит: норуот сиэригэр- туомугар,итэҕэлигэр,төрөөбүт 

дойдутун туһунан дириҥник билэригэр.

П.А.Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхотун орто саастаах 

оголорго бэлэм уруһуйдаммыт олоҥхо дойдутун,геройдарын кырааскалатар 

олоҥхону билиилэрин чиҥэтэрин таһынан тарбахтарын былчыҥын 

сайыннарар,харандааһы сөпкө тутан кырааскалыы үөрэнэллэригэр эрчийэр, 

олоҥхо туһунан өссө билэр баҕаларын күүһүрдэр. Онтон уһуйаан улахан 

саастаах оголоругар олоҥхону билиьиннэрэн маннык анал темаларга арааран 

уруьуйдатыы олус табыгастаах: «Олоҥхо балаҕана»,»Олоҥхо дойдута 

(үөһээ,орто,аллараа)»,»Олоҥхо бухатыыра»,»Бухатыыр туттар сэбэ-

сэбиргэлэ»,»Бухатыыр ата»,»Туйаарыма Куо»,»Абааһы уола Уот 

Уһутаакы»,»Абааһы кыыһа Кыыс Кыскыйдаан»,»Олонхо ис хоьоонугар 

өйтөн уруһуй».



Олоҥхо бухатыырын ата бэйэтэ туспа дьиктилээх аптаах буолан оголор олус 

сөбүлээн истэллэр,  бухатыырдар аттара тус-туһунан буоларын ойуулаан-

дьуьуннээн хоһуйууларын, оҕолорго үөрэтиэххэ,тэҥнээн көрүүнү ыытыахха  

сөп,холобур,П.А.Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур»олоҥхотугар 

Ньургун Боотур ата маннык ойууланар 

Дьулусханнаах дьулуо маҥан халлаан 

Дьураатыгар тура төрөөбүт,

Дьулусхан субуйа сүүрүк 

Дьураа хара ат барахсан,

Бадьыр оһуор ойуулаах,

Бар – дьаҕыл кыыллаах

Бастыҥ сэргэтигэр

Хантаччы баайыллан

Хаһыҥырыы-хаһыҥырыы,

Түөрт түөрэҥ таас туйахтарынан

Түҥнэритэ холоруктаан

Эһэгэй- дугуй тибиилээх сиэллэрэ

Эриллэ-бурулла ытыллан,

Уйулҕаннаах оҥочо уот кутуруга

Уотунан охсуһа оонньоон,

Өрүтэ мөхсөн өрүкүйэ турар эбит...

Онтон «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» И.Г.Теплоухов- Тимофеев 

суруйбут олоҥхотугар Кулун Куллустуур бухатыыр ата

Былыргы дьыл                                                                                                                 

Быдан мындаатыгар                                                                                                      

Урукку дьыл                                                                                                                  

Кулан уоргатыгар,                                                                                                       

Түөрт саха                                                                                                                   

Төрүү илигинэ,                                                                                                               

Үс саха                                                                                                                      

Үөскүү илигинэ,                                                                                                              

Кулгааҕар кураҕаччы кыыллаах,

Кэтэҕэр кэҕэ кыыллаах,

Санныгар сар кыыллаах,

Өттүгэр өтөҥ кыыллаах, Көхсүгэр көҕөн кустаах,



Борбуйугар борчук куобахтаах,

Кутуругунан оонньуур

Кунньалык Куйаар кугас аттаах

Куруубай хааннаах

Кулун Куллустуур диэн

Бухатыыр киһи үөскээбитэ эбитэ үһү.

Олоҥхо ата маннык дьикти буоларын оҕолор наһаа сэргээн истэллэр, туох 

уратылаахтарын тэҥнээн көрөллөр, быһаара үөрэнэллэр, тылларын 

эрчийэллэр, олоҥхо бухатыырдарын аттарын туһунан өссө билиэхтэрин, 

истиэхтэрин баҕараллар. Билбэт, өйдөммөт тыллары быһааран биэрии 

ыытыллар. Ол кэнниттэн аны бэйэлэрин бухатыырдарын ата хайдах 

буолуохтааҕын ойуулаан –дьүһүннээн көрөн уруһуйдууллар.

Олоҥхого бухатыырдар эмиэ тус –туьунан майгылаахтарын оголор эмиэ 

тэҥнээн тоҕо атыннарын быьааран кэпсииргэ үөрэнэллэр. Оонньуу сылдьан 

кыыһырар, куруубайдыыр  оҕону «Кулун Куллустуур »курдук буолбут 

дэһэллэр.Бу түгэҥҥэ олоҥхо сиэр-майгы өттүнэн иитэр суолтата 

көстөр.Оголор сөбүлээбит олоҥхолорун хаста эмит хатылаан салгыбакка 

аахтаран истэллэр.

Мин П.А.Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхотун 

билиһиннэриигэ маннык хайысхаларынан үлэлэстим:

-Анал темаларга арааран уруһуйдатыы  «Олоҥхо оҕо хараҕынан» оголор 

уруһуйдарынан альбом

-Бухатыырдар аттарын тэҥнээн көрүү, олоҥхоҕо ойууланар олуктары өйтөн 

ааҕарга эрчийии, уруһуй.

- Олоҥхо ис хоьоонунан таайбараҥ «Таайбараҥы таай, кырааскалаа» 

кыракый  кинигэ

-П.А.Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхотугар оҕолор                                                                

уруһуйдарынан мультфильм

Онон,олоҥхону саха оҕолоругар иһитиннэрии, үөрэтии, уруһуйдатыы элбэх 

үлэни, сыраны эрэйэр эрээри олоҥхобут сүтэн оһон хаалбакка салгыы сайда 

турарыгар эрэли үөскэтэр. 



Раздел 11. «Методические разработки, игры, 
электронные пособия»

Участие в республиканском конкурсе игрушек, созданных по мотивам
эпоса Олонхо. Организатор: Научно исследовательский институт
национальных школ Республики Саха (Якутия), Министерство
образования Республики Саха (Якутия), Национальный организационный
комитет Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведению
Десятилетия Олонхо. Дата проведения: 4 декабря 2014 г.



Раздел 12. «Участие в научно-практических 
конференциях, педчтениях, семинарах, 
секциях, проведение открытых занятий, 

мастер – классов и др.»
Распространение педагогического опыта по теме: «О5олорбут
таабырыннара» в рамках республиканских курсов повышения
квалификации «Модернизация системы дошкольного образования.
Организатор: ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж имени С.Ф.
Гоголева». Дата проведения: март 2015 г.



Распространение педагогического опыта по теме: «Образовательная
среда «Алгыстаах алаьа» как условие социализации детей дошкольного
возраста». Организатор: АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования
и повышения квалификации имени С.Н. Донского - II». Дата проведения:
29 мая – 1 июня 2015 г., г. Якутск

Распространение педагогического опыта, конструкторная игрушка
«Собери балаган» (мастер-класс) по теме «Вариативные технологии и
ранее развитие детей на XIII Республиканской педагогической ярмарке
«Сельская школа и Образовательная марка». Организатор: АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации» и МКУ
«Мегино-Кангаласское районное управление образования». Дата
проведения: 29 мая – 1 июня 2015 г., г. Якутск



Распространение педагогического опыта в республиканской выставке
ярмарке. Организатор: Управление образования окружной
администрации города Якутска, Ассоциация педагогов дошкольных
образовательных учреждений обучающих на родном языке. Дата
проведения: 1 декабря 2015 г., г. Якутск



Участие в Декаде Олонхо в Республике Саха (Якутия). Организатор:
Национальный организационный комитет Республики Саха (Якутия) по
подготовке и проведению Десятилетия Олонхо, Министерство культуры и
духовного развития РС(Я), Министерство образования РС(Я), Дом дружбы
народов имени А.Е. Кулаковского, Автономное учреждение «Театр
Олонхо», ЯРОО «Ассоциация Олонхо». Дата проведения: 25 ноября - 5
декабря 2015 г., г. Якутск



Раздел 13. «Участие в профессиональных 
конкурсах»

Участие в конкурсе профессионального мастерства воспитателей
дошкольных учреждений города Якутска обучающих на родном языке
«Бастын иитээччи – 2014». Обладатель номинации «Сананы са5ааччы»
(инновационность). Организатор: Управление образования Окружной
администрации г. Якутска.



Участие в конкурсе методических пособий воспитателей дошкольных
образовательных учреждений города Якутска обучающих на родном
языке. Результат: диплом II степени. Организатор: Управление
образования Окружной администрации г. Якутска и Ассоциация педагогов
дошкольных образовательных учреждений обучающих на родном языке.
Дата проведения: 06 февраля 2015 г.



Участие в конкурсе методических пособий воспитателей дошкольных
образовательных учреждений города Якутска обучающих на родном
языке. Результат: диплом III степени. Организатор: Управление
образования Окружной администрации г. Якутска и Ассоциация педагогов
дошкольных образовательных учреждений обучающих на родном языке.
Дата проведения: 06 февраля 2015 г.



Раздел 14. «Общественная деятельность»



Раздел 15. «Звания, награды, поощрения, 
благодарность, гранты»



























Раздел 16. «Повышение квалификации»

Март 2015 г. – 144 часа, «Модернизация системы дошкольного
образования», фундаментальный курс, г. Якутск, ГБОУ СПО «Якутский
педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева», свидетельство о
повышении квалификации, Рег. № 726

Февраль 2015 г. - 72 часов, «Создание эффективной системы выявления задатков и развития
способностей детей в ДОУ и школе», курс повышения квалификации по дополнительной
программе, г. Чебоксары, ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный
университет (МАМИ) Чебоксарский политехнический институт (филиал)», удостоверение о
повышении квалификации Рег. № 2235, дата выдачи: 02.02.2015 г.


