
«АЛТЫН АРЫҒ» АЛЫПТЫҒ
НЫМАХТЫҢ

МАТЫРЛАРЫНЫҢ ОМАЛАРЫ
ХАКАС ЛИТЕРАТУРА УРОГЫНДА



•Чоныбыстың фольклоры – ол

ӧбекелерiбiс артыс салған пiстiң ис-

пайыбыс. Пiс аның тузазын

сығарып, школада орта тузаланып

поларға кирекпiс. Амғы тӧлнiң

чоныбыстың тархынын пiлер

кӧңнiлерiн кӧдiрерге ӱгретчее

аймах-пасха оңдайларнаң

тузаланарға кирек. Иң пастағы

сурығ: «Хайдағ омалығ полғаннар

матырларыбыс?



Алыптығ нымахты хыныснаң 

хығырар алнында олғаннар 

ӧмелерге чарылчалар. 

Кӧңнiлерiне кiрчеткен

матырларны таллап алчалар. 

Хакас литературазы уроктары

«талазығ» оңдайынаң хынығ ирт

парыбысчалар



Алыптарның омаларын чарыдарға олғаннар

чоныбыстың сӧспектерiнең тузаланчалар. Пиӌен

Арығ – чалахай кӧңнiлiг, амыр хылыхтығ хыс.

Аның омазын чарыт пирерге олғаннар хоостар

хоостапчалар. Иӌен Арығның омазын хоостар

хоостыра чарытчалар. Ӱгренӌiрернiң

хоостарында кӧп чарых ӧңнер тоғасчалар.



Пиӌен Арығның омазын чарыдарда, ӱгренӌiлер чоныбыстың

кибiрлерiн сағысха кирчелер. Пала ӧскiрӌең кибiрлернi ууӌалары,

сӧбiренiң улуғлары чоохтап пирчелер. Кӧзiдiмге алза, кӱн хон

парза, паланы хырызарға чарабас. Пазох хакас чоныбыстың хыйға

сӧстерiнзер айланчабыс: «Ӧкiстернi пазынма» паза

«Ӧкiстi ӧӧр тартчаң,

Чабысты чарыхха тартчаң».

Ӱгренӌiлер iдӧк сӧбiредегi кибiрлернi iстесчелер.



Алтын Арығ – тӧреен чирiне хынчатхан алып-хыс.     

Алтын Арығның омазын чарых кӱннең тиңнестiрзе, саба

полбасчых. Ах хайада наа ла тӧрiп алған Алтын Арығның

чуртазы ӱзiлче. Аны айап, олғаннар алып хысты наа

ӧсчеткен чахайахнаң тиңнестiрчелер. «Алтын Арығ» 

алыптығ нымахтың тiлi уғаа сiлiг паза пай. Аннаңар чир-

чайаанның сiлиин паза матырларның омаларын

чарытчатса, тексттең олғаннар синонимнер паза хыйға

сӧстер таап алчалар. 



•Алтын Арығның омазын чарыдарға ӱгренӌiлер

мындағ килiстiре сӧспектер таап алғаннар:

•1.Кӧп пiлiп ас чоохтан тур (Алтын Арығның позын

кибiрли ал чӧрчеткенi);

•2. Хыйғаң пар полза, хыӌалығ полба (Алып хыстың

тарын полбинчатханы) 

•3. Кӱлӱкпiн тiп кӱлбе, артыхпын тiп махтанма

(Алтын Арығ – ӧӧн матыр полза даа позын пiр дее

артыхха санабинча)



АЛТЫН АРЫҒ

Ӱгренӌiлернiң тӧреен чир-суубысха

хынарға паза тархыныбысты, 

кибiрлерiбiстi улуғлир кӧнiгiстерiн 

тыыдарға аймах-пасха оңдайларнаң

тузаланарға чарир:

1. ИЗО (матырларның

омаларын хоос хоостыра чарыт

пиргенi);



АЛТЫН АРЫҒ АЙНА-
ЧIКТЕРДЕҢ ТОҒЫР КӰРЕСЧЕ



2. . ТЕАТР (СЦЕНКАЛАР КӦЗIДIП, МАТЫРЛАРНЫҢ

САҒЫС-КӦГIСТЕРIН ПАЗА КӦҢНIЛЕРIН  

АСЧАЛАР);
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3. Музыка (алыптығ нымахтарны

чатханнаң толдырчалар, хакас 

чонының музыка 

инструменттерiнең танысчалар);

4. Чоныбыстың пазылбин пӱткен

чайаачызы пастыра (сӧспектер, 

хыйға сӧстер);

5. Хакас тiлiбiстiң сӧстiг пайы

пастыра (синонимнер, кӧп тузалығ

сӧстер…);

6. Пасха чоннарның пазылбин

пӱткен чайаачызын тиңестiре.



•Алғыс!


