
 

«Удьуор Утум»  өрөспүүбүлүкэтээҕи дьиэ кэргэн   

метапредметнай олимпиада (күөн-күрэc) балаhыанньата 

(алын сүhүөх оҕолоругар уонна төрөппүттэригэр аналлаах) 

I . Уопсай балаһыанньата 

1.1. С.Н. Донской-II аатынан Үөрэҕи сайыннарар уонна идэни үрдэтэр институт 

Дьокуускай куорат НГ МБҮөТ “Айыы Кыьата” көҕүлээһининэн, өрөспүүбүлүкэ 

оскуолаларын алын сүһүөҕүн ( 2-4 кылаастарыгар) оҕолоругар уонна төрөппүттэригэр  

ыытыллар күрэс. 

1.2. Күрэс ыытыллар сыала уонна соруктара:   

 Оҕо уонна төрөппүт биир интэриэстээх буолар сыhыаннарын көҕүлээhин, 

алтыhарга  түгэн үөскэтии;  

       Оҕо үөрэтэр предметин нөҥүө бэйэтин дьоҕурун таба тайанарыгар, сахалыы ый 

өйдөбүллэринэн өй-санаа уларыйыытын кэтээн көрөрүгэр усулуобуйа тэрийии. 

 Айар дьоҕуру сайыннарыы, оҕоҕо Ийэ дойдуга, тулалыыр эйгэҕэ ытыктабыллаах 

сыһыаны, төрөөбүт тылга тапталы иҥэрии. 

II. Күөн-күрэс ирдэбиллэрэ: 

      2.1  Күрэһи С.Н. Донской-II аатынан Үөрэҕи сайыннарар уонна идэни үрдэтэр 

институт көҕүлээһининэн, НГ МБҮөТ «Айыы Кыһата» алын сүһүөх кылаастар 

учууталларын методическэй холбоһуга тэрийэн ыытар.  

2.2   Күрэскэ 2-4 кылаас үөрэнээччилэрэ уонна кинилэр төрөппүттэрэ кытталлар.  

2.3  Күөн-күрэс 4 сүрүн предметинэн ыытыллар:  

 ахсаан,  

 нуучча тыла,  

 саха тыла,  

 тулалыыр эйгэ; 

2.4 Оскуола алын сүhүөҕүн кылаастарыттан биирдии дьиэ кэргэн хамаандата (оҕо 

уонна төрөппүт) кыттар. Ол аата биир оскуолаттан 3 оҕо уонна 3 төрөппүт кыттар; 

2.5 Дьиэҕэ сорудах: сахалыы ый өйдөбүллэринэн өй-санаа, дьарык уларыйыытын 

көрдөрөр видеоролигы устан ыытыы (эбии быһаарыы суругу көр); 

2.6  Кыттааччылар сайаапкаларын кулун тутар 17 күнүгэр диэри 

nach.aiyykyhata@mail.ru почтаҕа ыытаҕыт. 

2.7  Кыттыы төлөбүрэ: кыттааччыттан 100 солк. 

2.8  Оскуолаттан эппиэтинэстээх учууталларга whatsapp группа кулун тутар 17 күнүгэр 

тэриллэр. 
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III. Күөн-күрэһи  ыытыы бэрээдэгэ: 

 3.1 «Удьуор Утум» дьиэ кэргэн метапредметнай олимпиада (күөн-күрэc) 

оскуола алын сүhүөҕүн оҕолоругар  уонна кинилэр төрөппүттэригэр 2021 с. кулун 

тутар 19 күнүгэр дистанционнай технологиялары туһанан, zoom нөҥүө ыытыллар, 

сарсыарда 9:45 чаастан – аһыллыыта, 10:00 чаастан – күрэс. 

3.2  Ыытыллар сирэ:   оҕо үөрэнэр оскуолата, zoom платформа. 

3.3  Үлэлэри 30 мүнүүтэ иһигэр тэрийэр хамыыһыйа маннык nach.aiyykyhata@mail.ru 

аадырыска тутар (сканердаан ыытаргытын zoom нөҥүө эппиэтинэстээх учууталлар 

көрдөрүөхтээхтэр) 

IV. Дьүүллүүр сүбэ: 

1.1.Оскуола аайыттан биирдии учуутал дьүүллүүр сүбэҕэ кыттар. 203 түөлбэ 33 

дьиэҕэ, каб.1087. 

V. Күөн-күрэc хаамыыта: 

Кулун тутар 17 күнэ – сайаапка тутуу бүтэһик күнэ; 

Кулун тутар 19 күнэ: 

 09:45- олимпиада арыллыыта; 

 10:00 – 11:30 – күөн – күрэс; 

 12:00 – 13:30 – дьүүллүүр сүбэ үлэтэ; 

VI. Наҕараадалааhын: 

Кылаастарынан, предметтэринэн 1, 2, 3 миэстэ, анал аат ананар. 

VII. Сайаапка тутула: 

 

№ Оҕо 

аата  

Төрөппүт 

толору аата 

Оскуолата  Кылааhа  Салайааччы 

А.А.А. 

Дуоhунаhа Билсэр 

телефона 

        

        

Эппиэтинэстээх учуутал (zoom холбуур, үлэлэри бэчээттиир, эл.почтаҕа ыытар, о.д.а) 

 

Телефона: 

Дьүүллүүр сүбэҕэ кыттар учуутал: 

Телефона: 

 

Билсэр аадырыскыт: 

677000, Дьокуускай куорат, 203 түөлбэ (микрорайон), 33 дьиэ. 

Тел/факс: 89246610704 

Эл.почта: nach.aiyykyhata@mail.ru  
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Быһаарыы сурук 

 

Дьиэҕэ үлэ  

Кыттааччылар видеороликтарын кулун тутар 17 күнүгэр диэри nach.aiyykyhata@mail.ru 

почтаҕа ыытаҕыт. Дьиэҕэ үлэ туспа сыаналанар. 

 

Видеоролигы оҥоруу ирдэбилэ: 

 Ролик ис хоhооно бэриллибит күрэс тиэмэтин иhинэн буолуохтаах; 

 Ролик уhуна 3-5 мүнүүтэ; 

 Ролигы устууга видеокамераны, фотоаппараты, мобильнай телефону уонна да атын 

устар тэрили туттар көҥүллэнэр; 

 Windows Movie Maker  уонна да атын программаны монтажка туттуохха сөп; 

 Контент: роликка видео, текст, уруһуй, куолас, музыка, уо.д.а. баар буолуон сөп; 

 Ролик электроннай носительга эбэтэр ыйыллыбыт почтаҕа ыытыллар; 

 Файлга кыттааччы аата, араспаанньата, кылааhа хайаан да ыйыллар. 

 

 Ролигы сыаналааhын кэриҥнэрэ (киритиэрийдэрэ): 

 Күрэс тиэмэтин арыйыы; 

 Ис хоhоону арыйыы; 

 Айар дьоҕур; 

 Саха тылын толору баhылааhын; 

 Уопсай көрүҥэ.  

 

Күрэс тиэмэлэрэ (ый өйдөбүллэринэн өй-санаа, дьарык  уларыйыытын көрдөрүү): 

1. Мин үөрэнээччибин: үөрэх-дьарык-идэ 

2. Түмсүү, иллээх буолуу; 

3. Дьоҕур, сатабыл, төрүт дьарык; 

4. Көмүлүөк иннигэр /остуоруйа, олоҥхо, остуол оонньуулара/; 

5. Мин баҕа санаам; 

6. Саха тыла – айыым тыла; 

7. Дьөһөгөй оҕото /төрүт дьарык, төрдүм-ууhум/; 

8. Таптал, Махтал, Эрэл; 

9. Ситиhиим төрдө; 

10. Ыhыах; 

11. От үлэтэ; 

12. Айылҕа быйаҥа (бэлэҕэ).     
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