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КИИРИИТЭ 

 Российскай федерация (68 ыстатыйата) уонна Саха Республикатын (49 

ыстатыйата), терут сокуоннарынан (конституция) хас биирдии норуот 

бэйэтин тереебут тылын уонна национальнай культуратын чел туругун 

харыстыыр уонна сайыннарар бырааптаах. 

Тереебут тыл диэн киhи уерэ5и-билиини ылба5айдык ылынар, ейе-санаата 

туругурар, майгыта-силигитэ ситэр, иhирэх иэйиитэ уhуктар, айар-тутар 

дьо5ура тобуллар эйгэтэ буолара бэлиэтэнэр: онтон манны ситиhэргэ норуот 

тылынан уус-уран айымньытын билии, таптааhын улахан оруолу ылар. 

Улэ сыала: Фольклор саамай сытыы керунэ чабыр5ах  туьунан ейдебулу 

инэрии, санарар санатын, тылын еьун сайыннарыы. 

Бу сыалы ситиьэргэ маннык кэккэ сорук турар: 

1. Артикуляционнай аппаракка, тыыныыга, сирэй.уос эрчиллиилэрин 

онотторуу 

2. Тарба5ы сайыннарар онньуулары тэрийии. 

3. Кыра саастаах о5олорго чабыр5ах хомуурунньугун оноруу 

4. Чабыр5ахтыырга уерэтэр онньуулары тэрийии 

5. Чабыр5ахтыы уерэммит оголору киэн арана5а таьаарыы 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУРУН ЧААЬА 

1 §. Чабыр5ах туьунан ейдебул 

Саха чабыр5а5а – саха норуотун бэрт ердеену тылынан уус-уран айымньыта. 

Чабыр5ах туЬунан арыый да сиЬилии со5устук уонна кырдьыктаахтык аан 

бастаан А.Е.Кулаковскай суруйбута. Киин чабыр5а5ы норуот тылынан уус-

уран айымньытын биир ураты керунун быЬыытынан сыаналаабыта. Онтон 

А.И.Софронов-Алампа чабыр5ах бэрт чэпчэки, хомо5ой тыллаа5ын, киниэхэ 

былыргы саха тыллара туттуллан ааьалларын бэлиэтээбитэ.  

Саха народнай суруйааччыта Д.К.Сивцев - Суорун Омоллоон: «Чабыр5ах 

уескээбит терде санааны кебулдьутэн этиигэ сытар. Маннык ньыма 

кылаассабай общество, баттал, келеЬуннээЬин уескээбитин эрэ кэннэ 

наадалаах буолуохтаах. Онон кини фольклор кэнники уедуйбут киэбинэн 

аа5ыллыахтаах» - диэн саба5алааЬыннары онорбута. 

Чабыр5ах туьунан дьоЬуннаах ырытыылары Саха биллиилээх фольклориЬа 

Г.У.Эргис «очерки по якутскому фольклору» диэн кинигэтигэр суруйан 

хаалларбыта. Кини чабыр5ах быЬаарыытын маннык этэр: «Чабыр5ах норуот 

тылынан айымньытын кердеех-кулуулээх, сатирическай жанра. Чабыр5ах 

сурун анала норуот оло5ун-дьаьа5ын ханнык эмэ кулук еттулэрин 

саралааьын, кулуу-элэк гыныы». Г.У.Эргис чабыр5а5ы 4 керуннэ: о5о, кер-

кулуу, сатирическай, билбит-кербут чабыр5ахтар диэннэ наардаталаабыта. 

Кини чабыр5ах о5о тылын, ейун сайыннарарын уонна норуот педагогикатын 

иитэр- уерэтэр ньымаларыттан биирдэстэрэ буоларын тоЬо5олоон 

бэлиэтээбитэ. 

Саха былыр да, анны да «баары», дьиннээ5и ере туппут омук. Тун былыргы 

ебугэлэрбит кербетех-билбэтэх да буоллахтарын, бэйэлэрин куннээ5и 

олохторугар алтыЬыннара тутан, майгыннатан, дьуьуннээн-бодолоон, 

ойуулаан-бичиктээн кереллер эбит. Былыргы Саха о5олорун кыра 



эрдэхтэриттэн куьа5аны онорбот гына такайа, ээр-сэмээр сэЬэргии сылдьара. 

Онтукалара хаЬан да5аны о5ону салгытар курдук буолбат этэ. 

Саха о5ото кыра сааЬыттан норуот терут культуратын этигэр-хааныгар 

инэрэн, тереебут норуот мындыр ейун, уран тарба5ын, кылыЬахтаах чуор 

куолаьын, амарах сурэ5ин ытыктаан, онон киэн туттан, хайа да бэйэлээх 

омук ортотугар тэнник сананар киЬи буолан иитиллэн тахсыахтаах. 

О5олорго аналлаах чабыр5ахтар о5олор тылларын-естерун имитэр, 

сайыннарар, билэр-керер ба5аларын кебутэр, бэргэн этэр санаата, субу 

хараххар кестер гынар. 

Чабыр5ах тас киэбинэн хоЬоонно маарынныыр, дохсун сууруктээх урэх 

курдук субуруччу, тургэнник, лабыгыраччы этэн толоруллар, быыЬыгар 

дэгэрэн ырыалаах буолуон сеп, кээмэйэ араас буолар. 

Чабыр5а5ы уерэтии туруга бу куннэ хайда5ый? Чабыр5ах атын айымньылар 

жанрдар курдук инэн-тонон сиЬилии уерэтиллэ, хомулла чинчиллэ илик 

жанр буолар. Арай биирдиилээн энтузиаст дьоннор, уус-уран 

самодеятельность, культура улэЬиттэрэ дьарыктаналлар. Чабыр5ах 

хомуурунньуктара, уерэтии методикатыгар пособие суо5ун кэриэтэ (олох 

а5ыйах). Чабыр5а5ы о5о5о уерэтиигэ ордук А.Д.Скрябина «Чабыр5а5ы 

уерэтии ньымалара» диэн 1994 с. тахсыбыт пособиета сурун куус буолар. 

 

2§. Чемчуук саастаах о5олорго чабыр5а5ы уерэтии ньымала. 

2.1. Артикуляционнай, тыыныыга, уос- сирэй эрчиллиилэрэ. 

Чабыр5ах – саха норуотун тылынан уус-уран айымньытын биир ураты 

кестуутэ. Манна сытыы тыллаах хоЬоон, элэк-хаадьы, дэгэрэн ырыа, араас 

хамсаныы, сирэй-харах туттуута бииргэ силбэЬэ сылдьар буоланнар, 

толоруллуута да уустук, киЬиттэн туспа дьо5уру, сатабылы эрэйэр. 

Дор5оонноох куолаьынан лабыгыраччы аа5арга ис хоЬоонун биэрэр гына 



хамсанан кердеруллуехтээх, сорох еттун ырыаннан толоруллар, ол иЬин 

норуот айымньытын бу керунун толорууну киЬи эрэ сатаабат. Чабыр5ахсыт 

талаана син эмиэ биллэр сэЬэнньит, ырыаЬыт курдук кэрэхсэнэр, сура5ырар.  

 Билигин, кистэл буолбатах, угус о5олор сорох дор5ооннору (уксугэр 

"Р", "С") кыайан санарбаттар, артикуляциялара мелтех, санаралларыгар тыл 

бутэЬик дор5оонун, эбэтэр суЬуе5ун ситэ эппэттэр. Маннык санарар о5о 

аа5арыгар мэЬэйдэри керсер, аа5ыан ба5арбат буолар, аахта5ына да, тугу 

аахпытын ис хоЬоонун кыайан ейдеебет. Ыксаата5ына, олох да санарбат 

буолуо эмиэ сеп. Маннык речевой деффектээх о5олору кытта улэлэЬэр 

логопедтар тиийбэттэр, оскуола аайы баар буолбатахтар.  

 Биьиги санаабытыгар, о5о чуолкайдык уонна ыраастык санара 

уерэнэригэр чабыр5ахтары уерэтии ньымалара кемелеех буолуохтарын сеп. 

Онтон чуолкайдык, ыраастык санарар о5о аа5ар дьо5ура сайдар, тэтимэ 

урдуур.  

 Дор5оонноохтук аа5ыыны тупсарар, тэтимин тургэтэтэр сыалтан, 

аа5ыах иннинэ чабыр5а5ы уерэтии ньымаларыгар оло5уран маннык 

эрчиллиилэри оноруохха сеп: 

1. Тылы эрчийии 

- тылы айах иЬигэр уеЬэ, аллара токурутуу, ыстааЬын, уна, ханас хамсатыы; 

- тылы бэлэс диэки иЬирдьэ анньыы; 

- айаххын атан аллара туЬэрэн баран, тылгын ыалдьыар диэри муннугар 

тириэрдэ сатааЬын. 

Тылы маннык эрчийии аа5арга эрэ буолбакка, уопсайынан чуолкайдык 

ыраастык санарарга санара уерэнэргэ олус туьалаах.   

2. УоЬу эрчийии. 

- уоЬу "о", "ы" дор5ооннорунан ырбатан хамсатыы« 



- уоЬу "У" дор5оонунан тегурутуу, чорботуу. 

- уоьу чорботон баран иннигэр уьатыы, уна-ханас хамсатыы. 

- "а","о", "у", "ы", "э","у", "е" дор5ооннору сепке, ыкпакка эрэ холкутук тыын 

таьааран санарыы . 

3. Артикуляционнай гимнастика. 

Тылы чуолкайдык этиигэ уерэнэр эрчиллиилэр,: 

 - гбда-гбды, гбдо-гбду, гбдэ-гбди, гбдэ-гбду; 

- смта-смты, смто-смту, смтэ-смти. Смтэ-смту;  

- прта-прты, прто-прту, пртэ-прти, прту, пртэ; 

- кнга-кнгы, кнго-кнгу, кнгэ-кнги, кнгэкнгу« 

- лча-лчи, лчо-лчу, лчэ-лчи, лчэ-лчу. 

- Харыйа-хоруйа,  

- Лаглай-лыглый, 

  Холбуйа-халбыйа,   

  Логлой-луглуй, 

  Хаакыр-кыыкыр, 

              Лэглэй-лиглий 

 

- Наннах-ныннах  

  Ноннох-нуннух 

  Нэннэх-нинник  

  Неннех-нуннук 



 Маны таьынан аа5ыыны тупсарарга тыыныы улахан оруоллаа5ын иЬин, 

тыыныыга эмиэ бол5омто ууруохха наада. 

- ИЬинэн сепке тыынарга эрчиллиилэри оноруу: муннугунан сыыйа тыын 

ылан, айахпытынан таьаарабыт. 

- Салгыны муннунан ыла-ыла айаххынан таЬаарыы. Онуоха сарын хамсыа 

суохтаах. Уопсайынан, сатаан аа5ар эрэ о5о чабыр5а5ы толоро уерэнэр. 

Чабыр5ах аа5арга тыыны сепке ылыыга туспа субэлэр бааллар. 

Бу ньымалары тутуьан, аа5ыах иннинэ эрчиллиилэри онорор, дьарыктанар 

буоллаххына аа5ыы дор5ооно, тэтимэ, чуолкайа тута эбиллэр. Ол иЬин 

ырыаьыттар ыллыахтарын иннинэ хайаан да распевкаланаллар. Мантан 

кестерунэн чабыр5ах о5ону аа5арга уерэтэр ньыма биир керунэ буолар.  

2.2 Тарбах оонньуулар. 

Тарба5ы эрчийэр ооньуулары олох кыра белехтен  тэрийэбит. Манна араас 

шнуровкаларынан, бэйэ илиитинэн онорбут оонньуурарынан илии былчынын 

сайыннараллар. Этэрбэстэр диэн сахалыы сурдээх учугэй ооньууну интернет 

киэн аранатыттан булбутум, тереппуттэрбэр тиктэрбитим. 

Этэрбэстэр элэйбэттэр, 

Эрдэ да эрдэ тураннар 

Эккирэтиьэ оонньууллар, 

Бастаан тургэнник суурэллэр, 

Онтон ойон ылаллар, 

Устунан буурдан бараллар, 

1, 2, 3. Куобахтыы туьэллэр, 

Онтон олус сылайан, 

Куех хонууга сыталлар,уна – ханас эргийэн 



Куелэьийэн ылаллар, 

Туьулгэ5э ого дьон 

Мутубутун керен, 

Оьуокайгакиирэннэр, 

Оьуокайдаан бараллар! 

 

 

2.3. Чабыр5ахтыырга уерэтэр оонньуулар. 

О5о оскуола5а киириэн иннинээ5и сааьа- ейе -санаата, иэйиитэ, ис кыа5а, 

дьо5ура уьуктарыгар- сайдарыгар айыл5аттан анаан бэриллибит сааьа, киьи 

оло5ун хаьан да хатыламмат, олус суолталаах кэрдиис кэмэ буолар. Бу кэмнэ 

ого сайдар сурун дьарыга- ооньуу. Билигин иитээччилэр иннилэригэр 

федеральнай судаарыстыбаннай уерэх ыстандартын ирдэбилин, норуот 

культууратын, иитэр угэьин дьуерэлээн, оонньуу технологиятын баьылаан, 

сана таьымна тахсар кэскиллээх сорук турар. Мантан сиэттэрэн мин 

чабыр5ахтыырга уерэтэр онньууларым туьунан сырдатыахпын ба5арабын. 

 

 

«Дьегуессэ» 

Оонньуу сыала: О5ону лабыгыраччы, тургэнник санарарга уерэтии, эт- хаан 

еттунэн сымса, тургэн буоларын ситиьии. ахсаанна эрчийии. 

Туттуллар матырыйаал: бэргэьэ 

Оонньуу быраабылата: Онньууга хас ба5ар ого кыттар. Олбоххо олороллор 

уонна уочаратынан тургэнник иннибэккэ санарыахтаахтар. Маннайгы ого 

«Сыыр урдугэр биир Дьегуессэ олорор» дьиир иккис ого «Сыыр урдугэр 



икки Дьегуессэ олорор» дьиир  3,.4,.5,,6..7,.8,.9..10,. Оонньуу сал5анар. Ким 

иннибит эбэтэр ахсааны бутуйбут оонньуутан туораан иьэр. 

Оонньуу 2 керунэ: 

Оголор бары тегуруктуу олбоххо олороллор,тебелеругэр бука барыларыгар 

бэргэьэлээх буолаллар. Биир о5о бэргэьэ былдьааччы буолар. Ол бириэмэ5э 

оголор: «Сыыр урдугэр биир бэргэьэлээх Дьегуессэ олорор» диэн 10 дылы 

аа5аллар. 10 аа5ан тиийбиттэрин кэннэ хаама сылдьар ого ким ба5ар 

бэргэьэтин туура охсон ылар уонна куотар, былдьаппыт ого эккирэтэн 

тутуохтаах. Иккитэ хотторбут ого ахсаан чабыр5а5ы соготох аа5ан 

иьитиннэрэр. 

 

«Анды сымыыта» 

Оонньуу сыала: Оголор тургэнник , лабыгыраччы, чуолкайдык санаралларын 

ситиьии. Таба быра5арга эрчийии. 1-10 диэри ахсааны хатылатыы. О5ону 

кытта бодоруьууну тэрийии. 

Туттуллар матырыйаал: Анды кус макета, мээчик, уйа, сымыыт 

Оонньуу быраабылата: Оонньууга биир кыыс биир уол  хамаанда буолан 

кытталлар. Икки, ус хамаанда буолуон сеп. Оонньууну са5алыырга: 

«Кус- хаас, куллур-халлыр, тун- тан, тункур- танкыр тустээ» диэн 

чабыр5а5ынан оонньууну са5алыыллар. 

Маннай хамаандаттан  уолаттар куелгэ туспут Андыны мээчигинэн 

быра5аллар, ол бириэмэ5э кыргыттар хас мээчигинэн табарын аа5аллар: 

«Андыга анаммыт биир мээчик кетте»..2..3.итд Мээчигинэн быра5ан таппыт 

уол андыны ылаат туораан биэрэр, кыыс анды уйатыгар суурэн тиийэн 

сымыыты аа5ар: «Арыылаабыт араналаабыт анды сымыыта 

1,.2,.3.4.5.6.7,8,9.10» Кыайыылаа5ынан  тургэнник буппут хамаанда буолар. 

 



 

«Бэйбэрикээн ынахтара» 

Онньуу сыала: О5о тургэнник, лабыгыраччы санарарын ситиьии 

Туттуллар матырыйаал: туос ынахтар, Бэйбэрэкээн эмээхсин! 

Онньуу быраабылата:  

Хас ба5ар о5о онньууга кыттар. Биир о5о Бэйбэрикээн эмээхсин буолар. 

Атын оголор ынахтар, сыьыыга мэччийэ сылдьаллар. Бэйбэрикээн сыьыыга 

ынахтарын кердуу барар илиитигэр чуоранчыктардаах! 

«Манаас сирэйдээх манааччыйам, 

Эриэн- быраан эриэккэьим, 

Ала дьуьуннээх Алааччыйам, 

Сыьыыга сылдьар Саадьа5айым, 

Хара бараан хараанайым, 

Элбэх- элбэх ууттээхтэр, 

Эмис- эмис эттээхтэр – дьиэн санарар 

Ынахтар: Таллас-иллэс, 

Талбыр кулгаах, 

Тэрбэс- ирбэс, 

Тууччу – харах, 

Такас- икэс, 

Туерэм атах, 

Кутурукпут куйаар!  Диэн баран уна – ханас сырсан хаалаллар. Бэйбэрикээн 

ынахтарын эккирэтэр, туппут ына5ар чуораанын иилэр. Чуоранчыктаах ынах 

атыттары тутарга кемелеьер! 



Тумук: 

 1. Чабыр5ах о5о билиитин-керуутун кэнэтэр, толкуйдуур дьо5урун, 

ситимнээх санатын сайыннарар, бэйэ ал5аЬын, итэ5эЬин кеннерерге, 

туоратарга кемелеЬер, норуот тылынан  уус-уран айымньытын биир туспа 

керунэ буолар. 

2. О5о дьонно сыЬыана, майгыта  сигилитэ уларыйар. 

3.Чабыр5а5ы аа5а, толоро уерэммит о5о артикуляцията чуолкай, тыла-еЬе 

челлеркей буолар.. 

4. Ого ооньуу ненуе чабыр5а5ы тургэнник ылынар эбит. 

5. Чабыр5а5ы уерэтэн, толорон араас тэрээьиннэ кыттыахха сеп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


