«САҤА ДЬЫЛ УОЛЧААН»
куйаар ситимин нөҥүө ыытыллар оҕолорго аналлаах аһаҕас күрэх
БАЛАҺЫАННЬАТА
Тэрийээччи: Уус-Алдан улууһун 1-кы Хоро гэһилиэгэ. И.И. Находкин аатынан Чараҥ
сынньалаҥ киинэ.
Сыала - соруга:
• Оҕолорго Саҥа Дьыл уолчаан уобараһын кытары билиһиннэрии
• Оҕо айар талаанын, биирдиилээн толоруу маастарыстыбатын сайыннаарыы
• Төрөппүттэр уонна оҕолор иллэҥ кэмнэрин туһалаахтык атааралларын ситиһии
• Оҕоҕо уонна дьиэ кэргэҥҥэ Саҥа Дьыллааҕы сүргэни көтөҕүү.
Кыттааччылар уһуйаан/оскуола 5-10 саастаах оҕолоро.
Күрэх сорудахтара уонна ирдэбиллэрэ:
1) “Саҥа Дьылынан эҕэрдэ!” (бэйэни билиһиннэриини кытары саҥа дьыллааҕы
эҕэрдэ. Эҕэрдэ Уус-Алдан улууһун Чараҥ бөһүөлэгин олохтоохторугар ананыахтаах.
(видео 2 мүнүүтэ);
2) “Саҥа 2021 сыл бэлиэтэ - Оҕус” бэйэ оҥоһук сувенир. Оҥоһугу биир дьүһүннээх
фоҥҥа тутан хаарыскаҕа түһэрэн ыытар;
3) Дефиле. Саҥа Дьыл уолчаан көстүүмүн көрүү ( видео 1 мүнүүтэ).
Кыайыылаахтары быһаарыы:
• Сыаналааһын 10 баллаах системанан барар;
• Дьүүллүүр сүбэ быһаарыытынан конкурс кыайыылааҕар «Саҥа Дьыл Уолчаан»
аат иҥэриллэр;
• Ону таһынан, “сорудахтар” көрүҥнэринэн анал ааттар иҥэриллиэхтэрэ;
• Кыайыылаахтарга бириистэр олохтонуохтара;
• Хас биирдии кыттааччыга туоһу сурук туттарыллар;
• Дьүүллүүр сүбэ быһаарыыта бүтэһиктээх!
Күрэххэ кыттыыга 200 солкуобай усунуос төлөнөр. Бу мобильный бааҥҥа
ыытаҕыт - 89142767536 (Мария Васильевна А.).
Күрэххэ
киирбит
видеолар
тутатына
инстаграм@cdnakhodkin
страницаларыгар тахса туруохтара. Күрэх түмүгэ ахсынньы 29 күнүгэр биллэр.
Сайаапкалары ахсынньы 26 күнүгэр дылы электроннай поча аадырыһыгар
ылабыт. Кыттааччы аатын, сааһын, хантан сылдьарын (уһуйаана/оскуолата) толору
суруйаҕыт. Сорудахтары, чегы холбуу ыытаҕыт.
Электроннай почта аадырыһа:mbucharan@gmail.com (САНА ДЬЫЛ УОЛЧААН – диэн
бэлиэлээх). Билсэр телефоннаргыт/WhatsApp: 89644165955, 89142208656, 89644295245

«ХААРЧААНА КЭРЭ КУО»
куйаар ситимин нөҥүө ыытыллар оҕолорго аналлаах аһаҕас күрэх
БАЛАҺЫАННЬАТА
Тэрийээччи: Уус-Алдан улууһун 1-кы Хоро гэһилиэгэ. И.И. Находкин аатынан Чараҥ
сынньалаҥ киинэ.
Сыала - соруга:
• Кыыс оҕону сиэрдээхтик иитии, кэрэни кэрэхсииригэр эйгэни үөскэтии;
• Оҕо айар талаанын, сахалыы уус-ураннык саҥарар дьоҕурун сайыннаарыы;
• Төрөппүттэр уонна оҕолор иллэҥ кэмнэрин туһалаахтык атааралларын ситиһии;
• Оҕоҕо уонна дьиэ кэргэҥҥэ Саҥа Дьыллааҕы сүргэни көтөҕүү.
Кыттааччылар: 8-10 саастаах кыргыттар.
Күрэх сорудахтара уонна ирдэбиллэрэ:
1) Визитка. Кылгастык бэйэтин билиһиннэрэр.
2) Талаан.“Саҥа Дьылынан Хаарчаана эҕэрдэтэ!” (Эҕэрдэ Уус-Алдан улууһун Чараҥ
бөһүөлэгин олохтоохторугар ананыахтаах. Эҕэрдэ биир музыкальнай номерынан
арыалланыахтаах. Мантан биир көрүҥү талар: ырыа, үҥкүү эбэтэр хоһоон.
3) Дефиле. Хаарчаана кэрэ көстүүтэ, сэбэрэтэ, таҥаһа саба .
Сорудахтары барытын биир видеороликка холбоон онорон ыытар. Видео уһуна 5
мүнүүтэттэн уһуо суохтаах. Устуута хаачыстыбалаах буолара ирдэнэр.
Кыайыылаахтары быһаарыы:
• Сыаналааһын 10 баллаах буолар;
• Дьүүллүүр сүбэ быһаарыытынан конкурс кыайыылааҕар «Хаарчаана Кэрэ Куо»
чыпчаал аат иҥэриллэр;
• Ону таһынан “сорудахтар” көрүҥнэринэн анал ааттар иҥэриллиэхтэрэ;
• Кыайыылаахтарга бириистэр олохтонуохтара;
• Хас биирдии кыттааччыга туоһу сурук туттарыллар;
• Дьүүллүүр сүбэ быһаарыыта бүтэһиктээх!
Күрэххэ
киирбит
видеолар
тутатына
инстаграм@cdnakhodkin
страницаларыгар тахса туруохтара. Күрэх түмүгэ ахсынньы 29 күнүгэр биллэр.
Сайаапкалары ахсынньы 26 күнүгэр дылы электроннай поча аадырыһыгар
ылабыт. Кыттааччы аатын, сааһын, хантан сылдьарын (уһуйаана/оскуолата) толору
суруйаҕыт. Сорудахтары, чегы холбуу ыытаҕыт.
Күрэххэ кыттыы усунуоһа: 200 солкуобай. Бу мобильнай бааҥҥа ыытаҕыт 89142767536 (Мария Васильевна А.)
Электроннай почта аадырыһа:mbucharan@gmail.com (САНА ДЬЫЛ УОЛЧААН – диэн
бэлиэлээх). Билсэр телефоннаргыт/WhatsApp: 89644165955, 89142208656, 89644295245

