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«Үлэ – олох тутула»  

1-11 кылаас үөрэнээччилэригэр ыытыллар өрөспүүбүлүкэтээҕи видеоролик күрэҕин 

БАЛАҺЫАННЬАТА 

 

Сүрүн балаһыанньата: 

1. Балаһыанньа «Үлэ-олох тутула» күрэх хаамыытын, тэрээһин тосхоллорун 

барыллыыр. 

2. Күрэҕи СӨ «Барҕарыы» НФ уонна «Саха» НКИХ «Чохоон» оҕо канала 

тэрийэллэр. 

3. Тэрийэр бөлөх. 

4. Күрэх Үлэ сылыгар ананан ыытыллар 

5. Күрэх тиэмэтэ «Үлэ - олох тутула» (үлэ оҕо хараҕынан, оҕо тугу үлэлээн 

дьиэтигэр, норуотугар туһалыан сөбүй; үлэ дьоно, үлэни өрө туппут араас 

көлүөнэ үлэһит дьоно, улуус (оройуон) киэн туттар киһитэ; олорор нэһилиэгин, 

куоратын, улууһун урукку уонна билиҥҥи ситиһиитэ; дойдубут, инникитин, 

тугунан уонна киминэн аатырыа этэй уо.д.а. буолуон сөп). 

6. Күрэх СӨ иһинэн ыытыллар. 

7. Балаһыанньа тэрийээччи тус сайтыгар тахсар.  

 

Күрэх сыала-соруга: 

 

Күрэх сүрүн сыала - оҕону, кэлэр көлүөнэ ыччаты дойдуга бэриниилээх 

буоларга иитии. 

      Соруктара: 

- үлэни таптыырга үөрэтии; (үлэҕэ тапталы иҥэрии) 

- бэйэ үлэтин уонна атын киһи үлэтин сыаналыырга үөрэтии; 

- үлэ дьонун убаастыах; 

- дьиэ кэргэн, норуот уонна Дойдубут туһугар үлэлиэх. 

Күрэх ыытыллар бэрээдэгэ, болдьоҕо: 

Күрэх үс түһүмэхтээх. Ыытыллар күнэ-дьыла 2023 сыл, муус устар 10 күнүттэн 

сэтинньи 10 күнүгэр диэри. 

Бастакы түһүмэх: Муус устар 10 күнүттэн алтынньы 10 күнүгэр диэри, хамыыһыйа 

кыттааччылар уһуллан, таҥыллан оҥоһуллубут бэлэм үлэлэрин оскуола иһигэр 

сыаналыыр. Талыллыбыт бастыҥ үлэлэри улуус (оройуон), куорат Үөрэҕин 

салалтатыгар ыыталлар. 
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Иккис түһүмэх: Алтынньы 11 – 21 күннэригэр Үөрэх улуустааҕы (куораттааҕы) 

салалтатын хамыыһыйата, 6 бастыҥ үлэни (хас биирдии бөлөхтөн иккилиини) талар. 

Алтынньы 28 күнүгэр диэри chokhoon@mail.ru «Чохоон» оҕо каналын электроннай 

аадырыһыгар ыытар.   

Сэтинньи 1 күнүгэр, улуустартан, куораттартан талыллан киирбит бастыҥ 

үлэлэр (видеороликтар) «ЧОХООН» youtube уонна rutube каналыгар тахсаллар. 

Үһүс түһүмэх: Сэтинньи 15 күнүгэр диэри, дьүүллүүр сүбэ (экспертнэй хамыыһыйа) 

үс бастыҥ үлэни талар (үс бөлөхтөн биирдиини).   

Кыттааччыларга: 

1. Күрэххэ өрөспүүбүлүкэ оскуолаларыттан 1-11 кылаас үөрэнээччилэрэ 

кытталлар. 

2. Күрэххэ кыттыы босхо (төлөбүрэ суох) 

3. Хамаандалар үс бөлөххө арахсаллар: алын сүһүөх (1-4 кылаас үөрэнээччилэрэ), 

орто сүһүөх (5-8 кылаас үөрэнээччилэрэ), үрдүкү кылаастар (9-11 кылаас 

үөрэнээччилэрэ) 

4. Хас биирдии хамаанда Ааттаах буолуохтаах. Биир хамаанда биир эрэ үлэни 

ыытара көҥүллэнэр.  

5. Кыттар үлэ бу сылга (2023с.) оҥоһуллубут уонна эрдэ ханнык да интернет 

ситимигэр (youtube, rutube уо.д.а.) тахса, көстө илик буолуохтаах.  

6. Хамаанда үлэтэ саха тылынан буолуохтаах (сахалыы видеоролик) 

6.1. Видео уһуна 5 (биэс) мүнүүтэттэн уһуна суох буолар 

6.2. Хамаанда бэйэтэ устан, таҥан оҥорор 

7. Көҥүллэммэт өрүттэр: 

7.1.  Уһуллубут үлэҕэ ханнык эбит табаары, тэрилтэни, өҥөнү биһирээһин, 

угуйук (реклама) суох буолуохтаах. 

7.2.  Кыттааччы РФ сокуоннарын кэһиэ суохтаах 

8. Роликка хаартысканы, видео, музыка, архыып материалларын уо.д.а туһанар 

буоллахха, хантан ылыллыбытын ыйан туран туһанар ирдэнэр.  

Күрэххэ кыттар үлэ ирдэбиллэрэ: 

1. Видеоролик кээмэйэ 1920х1080 (FullHD), ыйааһына 500 мб. Ирдэнэр формата: 

AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV эбэтэр MPG буолуон сөп.  

2. Хас биирдии үлэ ааттаах буолуохтаах (файлга аата суруллар): Үөрэх тэрилтэтэ 

(оскуолата), улууһа, кылааһа (сааһынан кыттар бөлөҕө), үлэтин аата. (Холобур: 

Покровскай куорат 3№-дээх орто оскуолата, Хаҥалас улууһа, 7 кылаас (орто 

бөлөх), “Аата” уонна хамаанда састааба, “Үлэни таптаа” ролик) 
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Күрэх түмүгэ: 

 

Үһүс түһүмэх кыайыылаахтарыгар лауреат буолбуттарын туоһулуур диплом 

уонна сыаналаах бэлэх туттарыллар. Көрөөччү биһирэбилэ анал аат талыллар, онно 

туспа бириис олохтонор. Өрөспүүбүлүкэ таһымыгар талыллан киирбит үлэлэр 

хамаандаларыгар, күрэххэ кыттыбытын туһунан туоһу сурук(сертификат) ыытыллар.  

 

Түмүккэ: 

 

1. Тэрийээччилэр күрэх балаһыанньатыгар уларытыы киллэриэн сөп.. 

Уларыйыы киирэр түгэнигэр, ол туһунан сайтка биллэрэрэ булгуччулаах. 

 

 

  


