
Гражданскай иитиигэ туһуламмыт улэ ис хоьооно. 
 

  Родничок оҕону сайыннарар киин гражданскай – патриотическай иитиигэ туһуланан 

2008 сылтан  улэлиир. Сүрүн сыалбыт: Кыра о5о киьи быьыытынан сайдарыгар олук охсуу, 

кэмэлэьуу. 

Соруктарбыт:  

1. О5о5о, дьоццо, айыл5а5а, тэрээбут дойдуга сиэрдээх сыьыаны ицэрии. 

2. О5о ис туруга  этэ-хаана,  өйө санаата сайдар эйгэтин олохсутуу. 

3. Иитэр-сайыннарар улэ ис хоьоонун быьаарар ирдэбиллэри чопчулааьын. 

     Улэбитигэр Аманбаева Л.И.  педагогическай наука доктора,  гражданскай иитиигэ 

идеяларын туһанан сирдэтинэбит. 

    Бу сүрүн соруктарбытын толорорго былааннаах улэни тэрийэн  улэлии - хамсыы сылдьабыт. 

Иитээччини профессиональнай таһымын үрдэтиигэ улахан болҕомтобутун уурабыт.    Бастатан 

туран гражданскай иитиигэ оҕо сайдар эйгэтин тэрийбиппит. Ол курдук хас биирдии бөлөх 

гражданскай иитиигэ иитэр-уөрэтэр сыаллаах стендалары оҥорбута .Кыра бөлөххө - дьиэ 

кэргэн туһунан; орто бөлөххө - Мин сэлиэнньэм; улахан бөлөххө - Саха сирэ,  мин төрөөбүт 

дойдум; бэлэмнэнии бөлөххө - Горнай Улууһум, Горнай улууһун чулуу спортсеннара, 

Дьокуускай саха сирин киин куората, мин биллиилээх биир дойдулаахтарым, государственнай 

символикалары билиһиннэрэр стендэлэр тэриллибиттэрэ. 

    Хайа баҕарар омук бэйэтин норуотун культуратын, сиэрин –туомун, үтүө үгэстэрин кыра 

эрдэҕиттэн иҥэриммэтэх буоллаҕына, төрөөбут дойдутугар толору бэриниилээх патриот, 

туһалаах гражданин буолар кыаҕа суох диэн өйдөбултэн,  сахалыы тыыннаах оҕо айар 

дьоҕурун сайыннарар *Айымньы* киинин тэрийдибит.   Бу центрбыт хас да хайысханан 

үлэлиир, манна оҕолорго аналлаах куруһуоктар ыытыллаллар *Тииҥчээн* - сонор, шашка, 

сахалыы остуол оонньуулара, *Аарык* фольклорнай куруһуок, илиинэн тутан-хабан оҥорор 

айар куруһуоктар үлэлииллэр.  Сиэри-туому, үгэстэри, өбүгэлэрбит олохторун – дьаһахтарын 

билиһиннэр сыаллаах тематическай  былаан оҥоһуллан төрөппүттэрбит көмөлөрүнэн тэрийэн 

үлэлиибит. Манна да5атан эттэххэ бу хос киһи сылаас илиитинэн, уран тарбахтарынан 

оҥоһуллубут буолан, биһиги оҕолорбут айар дьоҕурдара сайдарыгар, талааннара арылларыгар 

күүс-көмө буолар.   

    «Саха ыалын унаар буруота субуруйдун»  диэн дьиэ кэргэни психолого-педагогическай 

үөрэхтээһиҥҥэ анаммыт стендэ оҥоһуллубута. Биэс рубрикалаах; «Чэгиэн буол», «Субэьит», 

«Уруу-аймах», «Таптал – олох чэмчуугэ», «Ыал оло5о – сокуон хара5ынан», «Сиэрдээх буолуу 

оскуолата»,  уонна «Дьиэ кэргэн – олох төрдө» - диэн элбэх оҕолоох дьиэ кэргэттэри чиэстиир 

фотогалерея тэриллибитэ. 

              Программабыт ис хоһооно ус блоктан турар. Ол курдук* Мин киһибин*, *Дьонум 

сэргэм*, *Төрөөбут дойдум*. Бу ус блогунан оҕолорбутугар анал дьарыктаныылары 

ыытабыт. Иитээччилэр бу программанан сирдэтэн сыллааҕы улэ былааннарын оҥостон, 

семинар – практикуммутугар аһаҕас дьарыктары  көрдөрдулэр. 

           Оҕолорбутугар детсад иһинэн сылын ахсын *Тапталлаах төрөөбут дойдум*- викторина, 

*Мин эйгэм* диэн төрөппут оҕотунаан бырайыактнай улэлэрин курэҕэ ыытыллаллар. Бу күрэх 

тумугунэн сэлиэнньэбит,  улууспут, сахабыт сирин туһунан, дьонум –сэргэм, мин дойдум, 

айылҕа – биһиги баайбыт,  норуотум культурата, космос эйгэтэ уо.д.а. темаларга бырайыактар 

оҥоһуллан,  детсад иитэр – үөрэтэр улэтигэр элбэх матырыйаал хомулунна. Төрөппүт 

оҕотунаан темаларын бэйэлэрэ талан ылаллар, ол курдук альбомнар, презентациялар, 

фоторепортажтар, журналлар, хаһыаттар оҥоһуллан таҕыстылар. 

              Сыл устата  анал тематическай нэдиэлэлэр ыытыллаллар, ол курдук *Сиэрдээх буолуу 

нэдиэлэтэ*, *Төрөөбүт тыл*, *Оҕо быраабын көмүскэлэ*,* Остуоруйа нэдиэлэтэ*, Нуучча, саха 

норуотун   суруйааччыларыгар Чуковскайга, Носовка, С.П. Даниловка анаммыт нэдиэлэлэр, 

улууспут   80 сылын туоларыгар анамыт нэдиэлэ. Ону таһынан патриотическай иитиигэ 

туһуланар кэрэ бэлиэ суолталаах куннэргэ анаммыт бырааһынньыктары, аралдьытыылары 

тэрийэн ыытабыт  (Эйэлэһии уонна сомоҕолоһуу кунэ , Аҕа дойдуну көмүскээччилэр, Кыайыы 

кунэ, Ийэлэр, Аҕалар куннэрэ). Улахан бөлөхтөргө сылын аайы патриотическай ырыа уонна 

строевой хаамыы курэҕин тэрийэн ыытабыт. 
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