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 2018-2019 с.с. - 39 улэ нэдиэлэтэ 

 Детсадка адаптация – бала5ан ыйын 3-14 куннэрэ. 

 Уорэх нэдиэлэтэ – 39 

 Сана дьыллаа5ы еребуллэр – тохсунньу 1-8 куннэрэ. 

 Ыам ыйынаа5ы еребуллэр – 1-5, 9-12 куннэрэ. 

 Сайынны хатар5атыы кэмэ – ыам ыйын 31-бэс ыйын 21 куннэрэ. 

Бала5ан ыйа 

Нэдиэлэ куннэрэ Нэдиэлэтээ5и тема Ыытыллар тэрээьиннэр 

1-2нэдиэлэ 

(3 – 14.09) 

Адаптация 

нэдиэлэтэ 

Дорообо, детсад! 

 

3 нэдиэлэ 

(17 – 21.09) 

Сэрэхтээх буолуу 

нэдиэлэтэ 

 

4 нэдиэлэ 

(24 – 28.09) 

Комус куьун 

 

 

 

Алтынньы 

Нэдиэлэ куннэрэ Нэдиэлэтээ5и тема Ыытыллар тэрээьиннэр 

1 нэдиэлэ 

(1 – 5.10) 

Музыка нэдиэлэтэ. 

 

 

2 нэдиэлэ 

(8 – 12.10) 

Мин уонна мин дьиэ 

кэргэним. (Эбээ5э, 

эьээ5э бол5омто. 

Кыыс кунэ 

Ийэ барахсан) 

 

3 нэдиэлэ 

(15-19.10) 

 

4 нэдиэлэ 

(22 – 26.10) 

 

Маннайгы хаар  

 

Сэтинньи 

Нэдиэлэ куннэрэ Нэдиэлэтээ5и тема Ыытыллар тэрээьиннэр 

1-2 нэдиэлэ 

(29.10 – 09.11.) 

Саха угэьэ Байанай 

алгыьа 

 

3 нэдиэлэ 

(12 – 16.11.) 

 

Кыстыкка 

бэлэмнэнии 

 

4 -5 нэдиэлэ 

(19-30.11) 
Аан дойдутаа5ы 

О5о кунэ – 

сэтинньи 20 кунэ. 

Олонхо дойдутун 

оготобун 

 

 

 



Ахсынньы 

Нэдиэлэ куннэрэ Нэдиэлэтээ5и тема Ыытыллар тэрээьиннэр 

1 нэдиэлэ 

(3 – 7.12) 

 

Остуоруйа дойдута.  

2 нэдиэлэ 

(10-14.12) 

 

3 нэдиэлэ 

(17 – 21.12) 

Араас норуот 

остуоруйалара 

 

4 нэдиэлэ 

((24-28.12) 

Алыптаах сана дьыл  

 

Тохсунньу 

Нэдиэлэ куннэрэ Нэдиэлэтээ5и тема Ыытыллар тэрээьиннэр 

2-3 нэдиэлэ 

(9-18.01) 

Эргэ сана дьыл  

4-5 нэдиэлэ 

(21.01. – 1.02) 

 

Кырыа кыьын  

Нэдиэлэ куннэрэ Нэдиэлэтээ5и тема Ыытыллар тэрээьиннэр 

1 нэдиэлэ 

(4.02.-8.02) 

 

Кырдьагастан 

алгыьын, эдэртэн 

эрчимин 

 

2 нэдиэлэ 

(11.02.-15.02) 

Доруобуйа5а айан  

3 нэдиэлэ 

(18.02.-22.02) 

Торообут торут 

тыл 

 

4 нэдиэлэ 

(25.02-01.03) 

А5а дойдуну 

комускээччилэр  

 

Кулун тутар 

Нэдиэлэ куннэрэ Нэдиэлэтээ5и тема Ыытыллар тэрээьиннэр 

1- 2  нэдиэлэ 

(4-7.03) 

Аан дойду 

дьахталларын кунэ 

 

3, 4 нэдиэлэ  

(11-22.03) 

Дьоьогой о5ото  

5 нэдиэлэ 

(25-29.03) 

 

Кинигэ - билии 

тордо 

 

 

Муус устар 

Нэдиэлэ куннэрэ Нэдиэлэтээ5и тема Ыытыллар тэрээьиннэр 

1 нэдиэлэ 

(1-5.04) 

Мин а5ам – дурдам-

хаххам. (А5а кунэ 

Булчут кунэ, Уол 

 



кунэ) 

2 нэдиэлэ 

(8 – 12.04) 

Космос - киэн куйаар  

 

 

3 нэдиэлэ 

(15 – 19.04) 

 

Саас. Сир кунэ  

4 нэдиэлэ 

(22-30.04) 

Кэрэ эйгэтэ. Ил-эйэ, 

сомо5олоьуу кунэ 

 

Ыам ыйа 

Нэдиэлэ куннэрэ Нэдиэлэтээ5и тема Ыытыллар тэрээьиннэр 

2 нэдиэлэ 

(6 – 8.05) 

Кыайыы кунэ  

3 нэдиэлэ 

(13 – 17.05) 

Мин дьиэ кэргэним  

4 нэдиэлэ 

(20 – 24.05) 

 

Сайын. Ньукуолун 

кунэ 

 

5 нэдиэлэ 

(27 – 31.05) 

Ойор –тэбэр о5о 

саас (эти-хааны 

эрчийии) 

 

 

 

 

Нэдиэлэ куннэрэ Нэдиэлэтээ5и тема Ыытыллар тэрээьиннэр 

1-2 нэдиэлэ 

(3 – 14.06.)  

 

Кун, салгын, уу- мин 

утуо доготторум 

 

3 нэдиэлэ 

(17 – 21.06.) 

 

Саха угэьэ – урун 

тунах ыьыах 

 

 


