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«Кетүс» 
о5ону ой-санаа оттунэн сайыннарыы концепцията 

 

        О5ону таптыыр, о5о сайдар суду кыа5ар эрэнэр учуутал уорэнээччи кутун-сурун 

тутар, кинини уунуу –сайдыы суолугар киллэрэр, хас биирдии учуутал бэйэтин 

сатабылынан элбэххэ уорэтэр, иитэр ньыманы туьанан, о5ону бары оттунэн сайдыылаах, 

аныгы уйэ ирдэбилигэр эппиэттиир киьи буола улаатарыгар олук уурар, онно соптоох 

хайысхалары кордуур. 

        Саха оскуолатын санардан сайыннарыы концепциятыгар оло5уран, иитэр –уорэтэр 

улэбин таьаарыылаах, ситиьиилээх буоларын туьугар, маннык сыал-сорук туруорунан 

улэлиибин. 

        Улэм сыала-соруктара: 

  О5о киьи быьыытынан сайдарыгар о5о билэ коро сатыыр ба5атын, ойун 

сайыннарыы, дьулуурдаах,  дьаныардаах, толкуйдуур дьо5урдаах буоларыгар 

ко5улээьин; 

 Айыл5аттан айдарыллан, ойун аьан арыйан, дьо5урун сайыннарыы; 

 Тапталынан о5о иэйиитин уьугуннаран, сайыннаран, утуо ба5атын тилиннэрии. 

 

Билигин биьиги компьютер, информация сайдыбыт кэмигэр олоробут. Ой 

информациятын кодьуустээхтик туьанар, имигэс ойдоох, билбитин-корбутун 

олоххо сопко сатаан туьанар киьини бэлэмнээьиннэ иитэр улэни сопко 

тэрийиэхтээхпит диэн санаа5а оло5уран «Котус» о5ону ой-санаа оттунэн 

сайыннарыы концепциятын онордум. 

 

К – кѳ р 

Ѳ  – ѳ йдѳ ѳ  

Т – тобул 

Ү – үѳ рэт 

С – сайын  

 

 

1. Кѳ р 
 

         Хас биирдии о5о чол туруктаах, иллээх дьиэ кэргэннэ, дьоллоох о5о сааьы 

билэн улаатыахтаах. Дьиэ кэргэннэ аан бастаан о5о БИЛЭР – КѲРѲР дьо5ура 

иитиэхтэнэр. Улэм бу хайысхатыгар мин иитээччи быьыытынан сурун 

бол5омтобун уурабын, кылаас таьынан улэни кодьуустээхтик тэрийэргэ 

кыьаллабын, улэ сонун, кэрэхсэнэр коруннэрин о5о бэйэтэ КѲРѲН, СЭРГЭЭН 

интириэьиргиирин ко5улуубун. 

         Улэм бу хайысхатыгар тороппуттэри кытта улэбит тирэх буолар. Ону мин 

тороппуттэр, дьиэ кэргэн планшеттарынан сырдатабын. 

 



2. Ѳйдѳ ѳ  
 

          Сайдыылаах уйэ о5ото бэйэтин суолун-ииьин булунарыгар, туспа 

толкуйдаах, сыаллаах – соруктаах, ѲЙДҮҮР ѲЙДѲѲХ буолара ирдэнэр. Ол 

туьуттан о5о ордук чугастык ылынар ус сурун ойдобулун инэрэбин, бу кини 

киьилии киьи буолара улаатарыгар бигэ уктэлэ буоларын ойдотобун. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тороппуккун ытыктаа                       Туолбэ5ин толколоо                          Айыл5а5а сугуруй 

 
3. Тобул 

 
      О5о кыа5ын корон дьарыгырдыы, тоьо ылынарынан, ба5арарынан, кыайарынан, 

сатыырынан, таска таьааран, тобулан сэнээрдэн, сайдарын ситиьэргэ мин туруулаьан 

туран улэлиибин. 

       Бу хайысха5а ыытар улэбин араас хайысхаларынан аттаран проектор комотунэн 

киэнник сырдатабын. 

 

4. Үѳ рэт 

 
         Сайыннарыылаах уорэтии хайысхатын тутуьан 2003 сыллаахтан Петерсон Л.Г. 

программтынан киирбитим. Мин саныахпар, бу программа саха о5отун толкуйдуу 

дьо5ура сайдарыгар олус соп тубэьэр. Бу программа о5ону сонур5атар, сайыннарар 

кыа5ын таба туьанар сыалтан «Логика» куруьуогун ыытан иитэр-уорэтэр улэбэр 

кодьуустээхтик туьанным.  

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Киьилии 

Киьи 

буолары 

ойдоо! 



 

 

 

 

 

5. Сайын 
       О5о сааьылаан толкуйдуур дьо5урун куускэ сайыннардахха эрэ инники 

оло5ор хаайтарбакка толкуйдуур кыахтаныа, бо5о тирэхтэниэ, олох очурдарыгар 

соптоох эппиэти буларга уорэниэ, сайдар суолун тобулуо. О5ону сайдыыга 

котутуу тороппут уонна учуутал биир ситимнээх улэтиттэн тахсар. 

      Тумуктээн эттэххэ, о5о  КѲРѲН, ѲЙДѲѲН, ТОБУЛАН, ҮѲРЭТЭН, 

САЙДАН соптоох суолга уктэнэр – ол тирэ5э УЧУУТАЛ! 


