
 



 



 

Бырайыак олоххо киириитигэр сурун теруеттэрэ: 

 

-Билицци уйэ5э о5о тацаьа-саба элбэх о5олоох, кыаммат 

дьиэ кэргэццэ сурдээ5ин ыараата 

 

-Кэтиллибит эргэ тацас – сап таах хаалыахтаа5ар 

туьа5а тахсарын септее5унэн аа5абын 

 

-Эргэ тацаьы уларытан, аныгы олох ирдэбилинэн 

сонун, кыраьыабай гына моьуоннаан саца керуцэр 

туьэрэбин 

 

-Сатабыллаах, иистэнньэц ийэлэргэ субэлэри биэрэбин, 

бэйэ уопутун баай кистэлэцин тар5атабын 



 

Бырайыак сыала. 
 
Кэтиллибит эргэ тацаьы араастаан уларытан ойуулаан-оьуордаан, быьыылаан-
таьаалаан аныгы олох ирдэбилинэн кердеруу, тупса5ай керуцнээн оцорору 
ситиьии. 
Бырайыак соруктара. 
Дьиэ кэргэн убун харчытын сепке , туьалаахтык тутта уерэниитэ. 
Тацнар тацаьы кэтиллибит тацаьы сацатык тупсарыллан уларытан биэрэри 
ситиьии 
-эдэр ийэлэргэ субэ – ама биэрии, интэриэстэрин тардыы ке5улээьин 
-о5о кэскиллээ5и ейдуу, сыаналыы, харыстыы уерэниитэ 
 
Олоххо киириитин болдьо5о: 1 сыл. 



 

 

Бырайыак олоххо киириитэ 
 

Бырайыагы олоххо киллэрии былаана: 
 
Бэлэмнэнии этаба  (бала5ан ыйа) 
Олоххо киллэрии   (алтынньы) 
Тумуктуур этап     (ыам ыйа) 
 
I этап: тереппуту тумуу, матырыйаал хомуйуу 
II этап: дьиэ кэргэн опытын тар5атыы, субэ-ама биэрии 
III этап: ырытыы, ыытыллыбыт улэ тумугун таьаарыы, 
уопуту тар5атыы 



Улэ керуцнэрэ Кыттааччылар Кунэ -дьыла 

 

 

Бастакы тумуу 

«Туттуллар матырыйаалы 

булууга кемелеьуу», 

«Тереппуккэ субэлэри 

биэрии», «матырыйаалыы 

хомуйуу», «бэйэ уопутун 

тар5атыы», «эбээлэрбит 

субэлэрэ», «иистэнньэц 

кистэлэцэ». 

 

 

Ийэлэр, 

иитээччи,эбээлэр. 

 

 

Бала5ан ыйа, алтынньы 

 

 

 

Тегурук остуол 

«Туьалаах 

дьарыктар,кемелеех 

туьалар» 

«Эдэр ийэлэри тардыы, 

субэ-ама биэрии» 

«Эбээ уопутун тар5атыы» 

«О5о кыьыццы сонун 

истээьин» 

 

 

 

Ийэлэр, эбээлэр, 

иитээччи 

 

 

 

Сэтинньи, ахсынньы 

 

Маастар кылаас 

«Кыыс о5о куннээ5и кэтэр 

тацаьа» (сиитэс 

былааччыйа, сараппаан) 

Ыалдьыттыыр иистэнньэц 

уерэхтээх Софронова 

С.И. 

Ийэлэр 

 

Тохсунньу 

 

 

Ийэлэргэ аналлаах 

курэхтэьии 

«Кемус суутук» 

«Джинсовай тацаьы 

тупсаран , уларытан 

тигии» 

Сэлиэччик дьууппа 

«Сир симэхтэрэ» (Саха 

сирин сибэккилэрэ) 

 

 

Ийэлэр, иитээччи 

 

 

Кулун тутар, муус устар 

 

Ийэлэр куустэринэн 

быыстаппка 

«Баай уопуту тар5атыы, 

санаа атастаьыыта» 

 

Ийэлэр,эбээлэр, иитээччи 

 

Ыам ыйа 

 



 

 
 
Бырайыак  олоххо киириитигэр кеме  сыанабыла: 
-ыйытык 
-Биирдиилээн бэсиэдэлэhии 
Куутуллэр улэ тумуктэрэ: 
Бу бырайыак олоххо киирдэ5инэ эргэ кэтиллэ 
сылдьыбыт тацас быра5ыллан таах хаалбакка 
туьа5а тахсарын тереппут ейдеен сепке туьана 
уерэнэр. Ийэлэрбит ыытыллар улэ5э кедьуустээхтик 
кыттыылара эрэйиллэр.  



О5о кыьыццы сонун тигиигэ экономическай барыллааьын 

О5о сонун сыаната ырыынакка: 1500 солк. Экономияланна: 1242 солк. 
 

Тацас сап Сыаната Ороскуота Сууммата 

Сап 8 солк. 2 шт. 16 солк. 

Тимэх 20 солк. 10 шт. 200 солк. 

замок 35 солк. 1 шт. 35 солк. 

Тацас-сап Сыаната  Ороскуота Сууммата 

Сап 8 солк. 1 8 солк. 

Тимэх 20 солк. 1 20 солк. 

Замок 35 солк. 1 35 солк. 

Кыыс о5о сиитэс былааччыйатын тигиигэ экономическай барыллааьын 

Уопсай сууммата: 63 солк. О5о былааччыйата ырыынакка сыаната: 450 солк. 

Экономияланна: 397 солк. 







 



 


