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Перспективный  план 



Старшая - подготовительная  группа 

Истии 

Бала5ан ыйа, алтынньы,   сэтинньи,    ахсынньы 

репертуар Сыала  

«Осень наступила»  муз.  

С.Насауленко 

Сайын бүтэн күһүңңү кэм саҕаламмытын ырыа көмөтүнэн 

билиһиннэрии. 

«Сентябрь - охота» из цикла 

«Времена года» П.И.Чайковский 

Балађан ыйыгар ханнык кыыл бултанарын, тугу тэринэн 

баралларын туһунан музыкађа олођуран билиһиннэрии. 

Октябрь «Осенняя песнь» из 

цикла «Времена года» 

П.И.Чайковский 

Музыка нөңүө күһүңңү айылђа уратытын билиһиннэрии, 

характерын, тиэмпэтин быһаарсыы. 

«Ийэбэр» Н.Макарова мел. Ийэђэ истиң сыһыаны иитии. Ырыа тула кэпсэтии. Бытаан, 

нађыл музыка диэн араара үөрэтии. 

«Мин ийэм» И.Тараховскай мел. Ырыа нөңүө, ырыа айааччы хайдах курдук ийэтин таптыырын 

оҕолорго тиэрдии.   

«Итальянская полька» 

С.Рахманинов  муз. 

Нуучча  композитордарын айымньыларын билиһиннэрии, 

истэр дьоҕурдарын сайыннарыы. 

 

«Ньургун Боотур тойуга» 

олоңхоттон быһа тардыы.  

Бухатыыр орто дойду дьонун араңаччылыыр, көмүскүүр 

аналлаах диэн өйдөтүү. Патриотическай тыыңңа иитии. 

«Оҕо-аймах үөрүүтэ»  

Н.Макарова 

«Кыһыңңы оонньуулар», -  диэн өйдөбүлү үөскэтии. Ырыа 

характерын, темпэтин быһаарар дьо5уру сайыннарыы. 

«Хайыһар»  Н.Макарова мел. Ырыаны таптаан истэр дьоҕурдарын сайыннарыы. Кыһыңңы 

оонньуулары чиңэтэн өйдөтүү. 

  «Дьөһөгөй оҕото»  М.Борисова Олохтоох автордар ырыаларыттан иһитиннэрии. Дэгэрэң ырыа  

диэн тугун быһааран биэрии, матыыбын уратытыгар болҕомто 

ууруу. 

Сахалыы  тойук.  С.Зверев тол. Дьэ –буо диэнтэн са5аланар, фольклор биир көрүңэ диэн 

билиһиннэрии. Оһуохайтан араар дьоҕурдарын сайыннарыы. 

«Саңа  дьыл харыйата»   

В.Егоров  мел. 

Кэтэһиилээх  саңа дьыл дьиктилэрин кэпсэтии.  

 

 



Тохсунньу,  олунньу,  кулун  тутар. 

репертуар Сыала 

«Январь» «У камелька» из цикла 

«Времена года» П.И.Чайковский 

Музыка нөңүө тымныы кыһын  Саха сирин уратыта буоларын 

өйдөтүү. 

«Полонез» Огинского Классическай музыканы сэргээн истэр дьођурдарын 

сайыннарыы.  Музыка аптаах эйгэтигэр угуйуу.  Характерын, 

темпэтин быһаарсыы. Музыка чааһа уларыйыытыгар 

күүһүрэн, намтаан ыларыгар болђомто ууруу.  

          «Камаринская» 

П.И.Чайковскай   музыката 

Нуучча улуу композитора П.И. Чайковскай айымньыларын 

салгыы билиһиннэрии, ханнык интсруменнар ордук 

иһиллэллэрин ыйытыы. 

«Ох, рано встает охрана» песня из 

мультфильма «Бременские 

музыканты» 

Сэргээн истэр дьоҕурдарын сайыннарыы. Музыка тэтимин 

араарарга эрчийии. 

«Будем в Армии служить» 

муз.Ю.Чичкова, сл. В.Малкова 

Музыка тэтимин араарарга эрчийии. Армия туһунан 

билиһиннэрии. 

«Иэхэй – чуохай» В.Татаринов 

мел. 

Ырыа нөңүө хоту дойду айылђатын, кыһынын күннэрэ суох, 

сайынын күннэрэ киирбэтин билиһиннэрии. Болђойон истэр 

дьођурдарын сайыннарыы. 

«Ийэ кунэ» С.Константинова мел. Ырыа характерын, хайдах ылланарын  быһаарсыы. Ырыа 

нөңүө ийэђэ истиң сыһыаны иитии. 

«Вальс цветов»   Чайковскай Кэрэ музыканы  сэргээн, болђойон истэр  дьођурдарын 

сайыннарыы.  

«Хаппытыан»   Х.Максимов  Ырыа тула кэпсэтии.  Сүрэђэ суох киһи туһунан, күлүү гынан 

ыллаабыттар, диэн быһаарыы. Ырыа көрдөөхтүк 

толорулларыгар, дэгэрэңнэтэн ылланарыгар болђомто ууруу. 

«Өндөрүүскэ тиэтэйбэт» 

Х.Максимов мел. 

Х.Максимов ырыаларын уратытыгар болђомто ууруу, инники 

ырыаны кытта тэңнээн көрүү. 

  

Муус устар,  ыам ыйа 

репертуар сыала 

«Апрель»  из цикла «Времена 

года»  П.И.Чайковский  

Музыка нөңүө айылђа көстүүлэрин билиһиннэрии. Истэр 

дьођурдарын сайыннарыы. 

«Сааскы күн» Н.Макарова мел. Музыка характерын, темпэтин быһаарарга үөрэтии. 

Хомуска дьүһүйүүлэр Хомус тыаһын сэргээн истэргэ үөрэтии. 



Айылђа музыката Айылђађа иһиллэр тыаһы – ууһу өйдөөн арааран истэр 

дьођурдарын сайыннарыы. 

Клип «Оҕолорго сэрии туһунан» Аҕа дойду сэриитин туһунан оҕолорго билиһиннэрии. 

Патриотическай тыыңңа иитии. 

«Көрсүһүү ырыата»  Федора 

Сергеева толоруутугар. 

Кыайыы күнүн билиһиннэрии. Ырыа ис хоһоонун ођолорго 

өйдөтүү.  

«До свидания,  детский сад»   Ырыа характерын, темпэтин быһаартара үөрэтии. 

«Үөрэнэ барабын» В.Егоров 

мел. 

Ырыа ис хоһоонун,  матыыбын арааран өйдүүллэрин ситиһии. 

 

 

 

Пение 

Бала5ан ыйа, алтынньы,  сэтинньи,  ахсынньы 

репертуар Сыала 

  

«Уйгулан, уһуйаан уйата» 

О.Спиридонова тыл. А.Тотонова 

мел. 

Ырыаны характерын биэрэн ыллыырга эрчийии. Тэңңэ 

ыллыыр дьоҕурдарын сайыннарыы 

«Детский сад» Филиппенко муз. Нууччалыы ыраастык, тылларын чуолкайдык саңаран 

ыллыырга эрчийии. 

«Ийэкэм»  – В.Егоров мел.  Ис хоhоонун биэрэн ыллыылларын ситиhии. 

«Кыһын кэллэ» Н.Макарова мел. Чэпчэкитик, сэргэхтик хамсанан ыллыырга үөрэтии. 

«Африкаҕа кыһын суох» 

Н.Макарова мел. 

Хамсана –хамсана ыллыырга эрчийии, тыыны сөпкө ыларга 

эрчийии. 

«Харыйа»  Иван Федосеев тыллара, 

Марфа Данилова мелодията 

Ырыа ис хоһоонун, харыйа туругун, симээһинин биэрэн 

ыллыылларын ситиһии. 

«Топ-топ Новый год» муз.  Н. 

Жемойтук  

Ырыа тэтимин тутуһуннарыы. Тыыны сөпкө ыларга 

үөрэтии.  Көрдөөхтүк, эрчимнээхтик ыллыырга эрчийии. 

 

 

Тохсунньу,  олунньу,  кулун тутар 



репертуар сыала 

 «Оонньуурдаргын харыстаа» 

К.Пахомова  мел. 

Ырыаны көрдөөхтүк, оонньуулаахтык ыллыырга эрчийии. 

Оонньуурдарга  харыстабыллаах сыһыаны иитии. 

«Ты не бойся, мама»  муз. 

М.Протасова 

Тылларын чуолкайдык саңаралларын эрчийии. Матыыбын 

табан ыллыылларын ситиһии.  

«Иккиэннэрин таптыыбын» 

В.Егоров мел. 

Ырыаны матыыбын табан  ыллыылларын ситиһии. Уһатыытын 

сөпкө  тардарга, тылын чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

«Горница – узорница» муз. 

Людмилы Деревягиной 

Ырыаны чуолкайдык, эрчимнээхтик ыллыырга үөрэтии. 

Ыллыыр бађаларын уһугуннарыы. 

«Кыраттан да үөрүң» 

К.Пахомова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

 

 

Муус устар,  ыам  ыйа 

репертуар сыала 

«Кыракый эрдэхтэн»  

Е.Неустроев мел. 

Ырыаны матыыбын табан  ыллыылларын ситиһии. Тылын 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

«Майская песенка»  Н.Макарова 

мел. 

Паузаны тутарга, тыыны сөпкө ыларга эрчийии.  

«Хомус» Н.Макарова мел. Ырыа ис хоһоонун биэрэн ыллыыларын ситиһии. 

«Сэрии аны буолума»  В.Егоров 

мел. 

Ырыаны чуолкайдык, эрчимнээхтик ыллыырга үөрэтии. Ырыа 

ис хоһоонун биэрэн ыллыыларын ситиһии 

«Не забудем детский сад» 

Филиппенко муз. 

Музыканы истэргэ, тэңңэ ыллыырга эрчийии. Матыыбын табан 

ыллыылларын ситиһии.  

«Үөрэнэ барабын» 

С.Константинова мел. 

Дикцияђа эрчийии. Музыканы истэллэрин, матыыбын 

табалларын ситиһии. 

 

 

Музыкальнай – ритмическэй хамсаныылар 

Бала5ан ыйа,  алтынньы,  сэтинньи,  ахсынньы. 

Эрчиллиилэр  

Репертуар Сыала 

«Марш»  Ломова Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн чуолкайдык маршынан хаамарга 



эрчийии.  Осанкаларын тутуһуннарыы. 

«Сүүрүү» Майкапар Чэпчэкитик музыкаҕа сөп түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

«Үрүмэччи маңан ат» с.н.м. Музыканы кытта тэҥҥэ үктээн ойорго үөрэтии.  

 

Оонньуулар - хороводтар 

Репертуар Сыала 

«Хатыңы тула»  н.н.ү. Көнөтүк туттан хороводтаан хаамарга эрчийии. Ырыа тылыгар 

сөп түбэһиннэрэн хамсатыы. Осанкаҕа болҕомтону ууруу. 

Оһуохай Саха фольклорун биир көрүңүн ођуохайы билиһиннэрии. 

 Хаарынан тамнаһыы. Таба быраҕарга, сымса буоларга, аһаран биэрэргэ эрчийии. 

Новогодний хоровод «Мы тебя 

так долго ждали, Дедушка» 

Хаама сылдьан ыллыырга үөрэтии. Хамсаныылары кытта 

ырыаны дьүөрэлииргэ эрчийии. 

 

                                                    

Тохсунньу, олунньу, кулун тутар 

Эрчиллиилэр 

Репертуар сыала 

«Марш»  Ломова Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн чуолкайдык маршынан хаамарга 

эрчийии.  Осанкаларын тутуһуннарыы. 

«Сүүрүү» Майкапар Чэпчэкитик музыкаҕа сөп түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

«Үрүмэччи маңан ат» с.н.м. Музыканы кытта тэҥҥэ үктээн ойорго үөрэтии.  

 

Оонньуулар – хороводтар 

Репертуар сыала 

«Гори –гори ясно» Оонньуу быраабылатын тутуһарга үөрэтии.   

«На горе – то калина» н.н.м. Көнөтүк туттан хороводтаан хаамарга эрчийии. Ырыа тылыгар 

сөп түбэһиннэрэн хамсанарга үөрэтии.  

«Земелюшка чернозем»н.н.м.  Нууччалыы ис хоһоонун өйдөөн хоровод хамсаныытын 

толороллорун ситиһии. 

 

Муус устар,  ыам  ыйа 



Эрчиллиилэр 

Репертуар сыала 

«Марш»  Ломова Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн чуолкайдык маршынан хаамарга 

эрчийии.  Осанкаларын тутуһуннарыы. 

«Сүүрүү» Майкапар Чэпчэкитик музыкаҕа сөп түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

«Үрүмэччи маңан ат» с.н.м. Музыканы кытта тэҥҥэ үктээн ойорго үөрэтии.  

                                                              Оонньуулар – хороводтар 

Репертуар сыала 

«Все на ножки становитесь» 

Е.Железнова 

Оонньуу быраабылатын тутуһарга үөрэтии.   

«Танец эльфов» Сиэттиһэ сылдьан музыка уларыйарыгар сөп түбэһиннэрэн 

хамсанарга эрчийии. 

 

«Сибэккичээн»  группа (орто бөлөх) 

Истии 

Бала5ан ыйа, алтынньы,   сэтинньи,    ахсынньы 

репертуар Сыала  

«Что нам осень принесет» сл. 

Л.Некрасовой, муз. З.Левиной 

Күһүңңү хомуур туһунан кэпсэтии. О5олору кэпсэтиигэ 

кɵҕүтүү. 

«Оноойукка» Н.Макарова мел. Характерын, темпэтин быһаарарга үөрэтии. Сир астарын 

туһунан кэпсэтии. 

«Осень наступила» муз. 

С.Насауленко 

Күhүн туhунан ɵйдɵбүлү иӊэрии, уратытыгар болҕомтону 

туhаайыы. 

«Антошка» В.Шаинскай муз. Ырыа характерын, темпэтин ырытарга холонуу. 

«Кэђэ» ненец остуоруйата. 

«Ийэкэм» В.Егоров мел. 

Ийэђэ харыстабыллаах сыһыаны иитии.  Остуоруйаны 

кэпсээһин онтон ырыаны иһитиннэрии, ырытыһыы.   

Мультфильм «Про мамонтенка»  Мультик ис хоһоонун ырытыы. «Оҕо бары ийэлээх, ийэтэ суох 

ким да суох»,  - диэн өйдөбүлү үөскэтии. Дьиэ кэргэңңэ, ийэҕэ 

истиң сыһыаны иитии. 

. «Кыһын кэллэ»  Н.Макарова 

мел. 

Сэргээн истэр дьођурдарын сайыннарыы. Айылҕа кэмнэрин, 

кыһын туһунан  ырыа нөҥүө өйдөтүү. 

«Мэник»  С.Константинова мел Истэр дьоҕурдарын сайыннарыы. Ис хоһоонун ырытыһыы. 



Сиэргэ-майгыга иитии үлэтин ыытыы. 

«Ити  кимий»  В.Егоров мел. Ырыа ис хоһоонун өйдөөн истэргэ, туох туһунан ырыаны 

истибиттэрин ис хоһоонун аҕыйах тылынан кэпсииргэ үөрэтии. 

«Барабыай»  В.Егоров мел. Чыычаахтар олохторун билиһиннэрии, сорохтор кыстыы 

хаалаллар диэн быһаарыы.  Харыстабыллаах сыһыаны, 

аһыныгас буолууну  иитии. 

«Саңа дьыл» А.Егоров мел. Кэтэһиилээх  саңа дьыл дьиктилэрин кэпсэтии. 

«Саңа дьыл бэлиэтэ» В.Егоров 

мел. 

Саңа дьыл туһунан өйдөбүлү чиңэтии. 

                                                             Тохсунньу,  олунньу,  кулун  тутар 

репертуар сыала 

«Ах, вы сени» н.н.м. Нуучча  инструменын   балалайканы, ложканы    

билиһиннэрии.  Оркестр диэн тугун быһаарыы. 

«Из – под   дуба»  н.н.м.  Гармошканы билиһиннэрии. Балалайка тыаһыттан араарарга 

үөрэтии. 

«Песня друзей»  из мультфильма 

«Бременские музыканты» 
Сэргээн истэр дьоҕурдарын сайыннарыы. Мультигы 

кэпсэтии. 

«Иэхэй – чуохай» В.Татаринов 

мел. 

Ырыа нөңүө хоту дойду айылђатын, кыһынын күннэрэ суох, 

сайынын күннэрэ киирбэтин билиһиннэрии. Болђойон истэр 

дьођурдарын сайыннарыы. 

«Будем в Армии служить» муз. 

Ю.Чичкова 

Музыка тэтимин араарарга үөрэтии. Байыаннай 

профессиялары билиһиннэрии. 

«Ийэ кунэ» С.Константинова мел. Ырыа характерын, хайдах ылланарын  быһаарсыы. Ырыа 

нөңүө ийэђэ истиң сыһыаны иитии. 

«Вальс цветов»   Чайковскай Кэрэ музыканы  сэргээн, болђойон истэр  дьођурдарын 

сайыннарыы.  

  

«Сааскы ырыа» Н.Макарова мел. Саас туһунан өйдөбүлү кэңэтии. Истэр дьођурдарын 

сайыннарыы. 

Хомуска сахалыы матыыптар Хомус тыаһын иһитиннэрии. Айылђа дорђоонугар тэңнээн 

көрүү. 

 

Муус  устар,  ыам  ыйа 

репертуар сыала 



«Туллукчаана» В.Егоров мел. Чыычаахтар олохторун билиһиннэрии, ырыаларын 

уратытыгар болђомто ууруу, үтүгүннэрии.  

«Оонньуурдаргын харыстаа» 

Калиста Пахомова мел. 

«Ођо оонньуурун харыстаатађына алдьаммакка уһуннук 

оонньуур» - диэн өйдөбүлү иңэрии, иитии. 

«Сааскы күн» Н.Макарова мел. Истэр дьођурдарын сайыннарыы. 

Айылђа музыката Айылђађа иһиллэр тыаһы –ууһу өйдөөн арааран истэр 

дьођурдарын сайыннарыы. 

«Ардах» К.Пахомова мел. Айылђа көстүүлэрин билиһиннэрии. 

«Мин дууһам ыллыыр» В.Ноев 

мел. 

Ырыа нөңүө сайын туһунан өйдөбүлү чиңэтии. 

                                                                             Пение 

Бала5ан ыйа, алтынньы,  сэтинньи,  ахсынньы 

репертуар Сыала 

«Мин бэйэм» К.Пахомова мел. Ырыа матыыбын табан ыллыырга эрчийии. Ыллыыр 

дьођурдарын сайыннарыы. 

«Дождик» М.Парцхаладзе муз. Саңа ырыаны билиһиннэрии, ыллыыр дьоҕурдарын 

сайыннарыы. Нууччалыы тыллары чуолкайдык саӊарарга 

эрчийии. 

«Ийэбэр көмөлөһөбүн» 

Н.Макарова 

Ырыаны холкутук, намыыннык толорорго үөрэтии. Тыыны 

сөпкө ыларга эрчийии. 

«Зима» Н.Карасева мел. Ырыа көмөтүнэн дьыл кэмин араара үөрэтии. Тылы 

чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

«Ким киэргэттэ» Н.Макарова 

мел. 

Ырыа характерын биэрэн ыллыырга үɵрэтии.  

«Саңа дьыл» А.Егоров мел.  Мелодиятын табан ыллыырга эрчийии. Тэңңэ саҕалыырга, 

бүтэргэ үөрэтии. 

                                                               Тохсунньу,  олунньу,  кулун тутар 

репертуар сыала 

«Ол ођо үчүгэй» В.Егоров мел. Ырыа көмөтүнэн ођону үчүгэй майгыга иитии. Ырыа тылын 

үөрэтэргэ кинигэ ойуутун туһаныы. 

«Ромашка» Н.Раздобарина муз. Саӊа ырыаны билиhиннэрии. Тылларын чуолкайдык саӊарарга 

эрчийии. 

«Мы солдаты» Ю.Слонов муз.  Марш темпэтинэн ыллыырга үөрэтии. Нууччалыы тыллары 

чуолкайдык саңардыы. 



«Ийэм кэлиэн иннинэ» 

Н.Макарова  мел. 

Ырыа нөңүө  ийэђэ  истиң  сыһыаны  иитии.  

«Саас кэллэ» Матрена 

Пермякова  мел.  

Ырыа тылын видео сюжет көмөтүнэн үөрэтии. Үөрэ – көтө 

ыллыылларын ситиһии, ырыа көмөтүнэн оҕо сүргэтин көтөҕүү. 

 

Муус  устар,  ыам ыйа 

репертуар сыала 

«Сааскы бырааһынньык 

ырыата» Н.Бойлохов  мел. 

 Ырыаны көрдөөхтүк эрчимнээхтик ыллатыы. 

«Это май»  Герчик муз.  Марш темпэтинэн ыллыырга үөрэтии. Нууччалыы тыллары 

чуолкайдык саңардыы. 

«Күнү кытта оонньуубут»  

С.Константинова мел. 

Ырыа матыыбын табан тэңңэ ыллыырга үөрэтии. 

«Ардах» К. Пахомова мел. Тыыны сөпкө ыларга,  паузаны тутарга эрчийии. 

 

                                                         Музыкальнай – ритмическэй хамсаныылар 

Бала5ан ыйа, алтынньы,  сэтинньи,  ахсынньы. 

Эрчиллиилэр  

Репертуар Сыала 

«Марш»  Ломова Биир колоннанан көнөтүк туттан хаамарга эрчийии.  

«Сүүрүү» Майкапар Чэпчэкитик музыкаҕа сөп түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

«Үрүмэччи маңан ат» 

дьиэрэңкэй 

Уолаттар илиилэрин кэннигэр туталлар, кыргыттар 

илиилэринэн дайбаналлар. Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Сатаабат оҕолору биирдиилээн үөрэтии. 

 

Оонньуулар – хороводтар 

Репертуар Сыала 

«Куобахтар уонна саһыл» Музыка уларыйыытын араарарга, сигналы истэргэ үөрэтии. 

«Червячок»  Ориентацияђа эрчийии, сигналы истэргэ  үөрэтии.  

«У меня, у тебя – звонкие 

ладоши»  

Сиэтиһэн төгүрүччү хоровоттуурга үөрэтии, ырыа ис хоһоонун 

истэн хамсанарга эрчийии. 



Хаарынан тамнаhыы Оонньуу кɵмɵтүнэн оҕо сүргэтин кɵтɵҕүү, сымса буоларга 

эрчийии.  

«Танец утят» Музыка уларыйыытынан хамсаныыларын өйдөөн уларытарга 

үөрэтии. 

«Ёлочка» Т.Попатенко Ёлка тула хороводтуурга,  тэҥҥэ хамсанарга үөрэтии. 

 

                                       

Тохсунньу, олунньу, кулун тутар 

Эрчиллиилэр 

Репертуар сыала 

«Марш»  Ломова Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн чуолкайдык маршынан хаамарга 

эрчийии.  Осанкаларын тутуһуннарыы. 

«Сүүрүү» Майкапар Чэпчэкитик музыкаҕа сөп түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

«Үрүмэччи маңан ат» 

дьиэрэңкэй 

Уолаттар илиилэрин кэннигэр туталлар, кыргыттар 

илиилэринэн дайбаналлар. Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Сатаабат оҕолору биирдиилээн үөрэтии. 

 

Оонньуулар - хороводтар 

Репертуар сыала 

«Кот и мыши» Музыканнан оонньотуу, сигналы истэн куотарга эрчийии. 

Миэстэлэрин түргэнник булалларын ситиһии. 

Пальчики Музыканы истэн улахан киhини кытта тэӊӊэ 

оонньоhоллорун ситиhии. 

«Мы  вокруг березки»  н.н.м. Көнөтүк туттан хороводтаан хаамарга, ырыа тылынан 

хамсанарга үөрэтии. Осанкађа болђомто ууруу. 

 

Муус устар,  ыам  ыйа 

Эрчиллиилэр 

Репертуар сыала 

«Марш»  Ломова Ритмигэр сөп түбэһиннэрэн чуолкайдык маршынан хаамарга 

эрчийии.  Осанкаларын тутуһуннарыы. 



«Сүүрүү» Майкапар Чэпчэкитик музыкаҕа сөп түбэһиннэрэн сүүрдүү. 

«Үрүмэччи маңан ат» 

дьиэрэңкэй 

Уолаттар илиилэрин кэннигэр туталлар, кыргыттар 

илиилэринэн дайбаналлар. Чэпчэкитик, атахтарын 

солбуһуннаран, тобуктарын өрө көтөҕөн  ойорго үөрэтии. 

Сатаабат оҕолору биирдиилээн үөрэтии. 

 

Оонньуулар - хороводтар 

Репертуар сыала 

«Мальчик - пальчик»  Музыканнан оонньотуу. 

«Червячок» Музыканнан оонньотуу, сигналы истэргэ, координация5а 

эрчийии. 

«Угадай что звучит» Инструмент аатын тыаһыттан истэн араара үөрэтии. 

 

 

 

1 - младшая  группа 

 

Истии 

Бала5ан ыйа, алтынньы,   сэтинньи,    ахсынньы 

репертуар Сыала  

«Мээчик» С.Константинова  Ырыаны сэргээн, истэр дьођурдарын сайыннарыы. 

«Ат» С.Константинова мел. Музыкаҕа интэриэһи тардыы. Ат туйаҕын тыаһын 

үтүгүннэрии. 

«Мин бэйэм» К.Пахомова мел. Ырыаны болђойон истэргэ үөрэтии. Ис хоһоонун ойууннан 

көрөн өйдүүр дьођурдарын сайыннарыы. 

«Салааска»  М.Карасёва мел. Кыһын – дьыл тымныы кэмэ, диэн өйдөбүлү  иҥэрии.  

Ойууннан  кэпсээн  оҥоруу. 

«Куттаныма  миигиттэн» 

К.Пахомова мел. 

Кыылларга харыстабыллаах сыһыаны, аһыныгас буолууну 

иитии. Истэр дьоҕурдарын сайыннарыы. 

«Ёлка ырыата» Бойлохов мел. Саҥа дьыл туһунан бастакы өйдөбүлү биэрии. 

«Саңа дьыл» В.Егоров мел. Тымныы оҕонньору, Хаарчаананы билиһиннэрии. 



 

 

Тохсунньу,  олунньу,  кулун  тутар 

репертуар сыала 

«Тихо, куколка» С.Железнов 

муз. 

Биһик ырыатыгар бытаан түргэн музыкатын тэңинэн 

иһитиннэрэн араарарга үөрэтии. Ырыа тэтиминэн оонньотуу.  

«Солнышко» С.Железнов муз. Сарсыарда күн тахсыытын, киэһэ киириитин билиһиннэрии. 

«Эдэр саллаат» В.Карасева мел. Сэргэх, көрдөөх ырыаны иһитиннэрии. Ис хоһоонун 

билиһиннэрии. 

«Ийэ күнэ» С.Константинова 

мел. 

Ийэђэ көмөлөһөр санааны, аһыныгас буолууну  иитии. 

«Барабыай» В.Егоров мел. Чыычаахтар олохторун билиһиннэрии, ырыаларын уратытыгар 

болђомто ууруу, үтүгүннэрии. 

«Мэник» С.Константинова мел. Ырыа ис хоһоонунан ойуу көрдөрөн,   өйдүүллэрин ситиһии. 

Истэр дьођурдарын сайыннарыы. 

 

Муус устар, ыам ыйа 

репертуар сыала 

Айылђа музыката Көтөрдөр саңаларын, уу, тыал тыаһын иһитиннэрии.  

«Татоша» В.Егоров мел. Кыра ыт ођотун билиһиннэрии, аһынар харыһыйар бађаларын 

уһугуннарыы. 

«Сааскы бырааһынньык 

ырыата» Н.Бойлохов мел. 

Саас туһунан өйдөбүлү иңэрии. 

  

  

 

Пение 

Бала5ан ыйа, алтынньы,  сэтинньи,  ахсынньы 

репертуар Сыала 

«Лесенка» Е.Тиличеева муз. Мелодияны табарга, дорђоон үөһэ тахсыытын, аллара түһүүтүн 

сөпкө толорор дьођурдарын сайыннарыы. 

«Эһэ» С.Константинова мел. Наҕыллык,  холкутук ыллыырга үөрэтии, хамсаныытын 



толорторуу. 

«Мээчик» С.Константинова  Тэҥҥэ ыллаһар дьоҕурдарын сайыннарыы. 

«Тымныы оҕонньор» Оонньуулаахтык, ыксаабакка ыллыырга үөрэтии. 

 

 

Тохсунньу,  олунньу,  кулун  тутар 

репертуар сыала 

«Ат» С.Константинова  Тэҥҥэ ыллаһар дьоҕурдарын сайыннарыы. 

«Ийэбэр бэлэх» Волгина мел. Ырыаны нађыллык, холкутук ыллыырга үөрэтии. 

«Кыһын  ааста» Н.Метлова мел.  Көрдөөх музыка характерын биэрэн ыллыырга үөрэтии. 

Тылларын чуолкайдык саңарарга эрчийии. 

 

Муус устар, ыам ыйа 

репертуар сыала 

«Сааскы ырыа» Чабанов мел. Үөрэ-көтө, хамсана – хамсана ыллыырга үөрэтии. 

«Былаахтар» Н.Бойлохов мел. Тэңңэ ыллыырга эрчийии. 

 

Музыкальнай – ритмическэй хамсаныылар 

Бала5ан ыйа, алтынньы,  сэтинньи,  ахсынньы. 

Эрчиллиилэр  

Репертуар Сыала 

«Марш»  Ломова Иитээччи кэнниттэн маршынан хаамарга үөрэтии.  

«Сүүрүү» Майкапар Анньыаласпакка сүүрэргэ эрчийии. 

Саһыл, эһэ,  курдук хаамыы. Кыыллар хамсаныыларын үтүгүннэрии. 

Кутуйах курдук сүүрүү. Атахтарын төбөтүгэр үктэннэрэн, чэпчэкитик  сүүрэргэ 

эрчийии. 

 

Оонньуулар - хороводтар 

Репертуар Сыала 



«Лошадка»  Тобуктарын көтөђөн сүүрэргэ эрчийии.. 

Чоппуускалар уонна элиэ» Сигналы истэргэ  үөрэтии. Музыка тыаһын араарарга үөрэтии 

«Куобахтар» Музыканы истэн улахан киһини үтүктэн үҥкүүлүүргэ эрчийии. 

«Паровозик» Цепочканы ыытыспакка поезд курдук хаамарга үөрэтии. 

Сатаабыттарын кэннэ музыка тэтиминэн түргэтииргэ, 

бытаарарга үөрэтии. 

 

Тохсунньу, олунньу, кулун тутар 

Эрчиллиилэр 

Репертуар сыала 

«Марш»  Ломова Иитээччи кэнниттэн маршынан хаамарга үөрэтии.  

«Сүүрүү» Майкапар Анньыаласпакка сүүрэргэ эрчийии. 

Дьиэрэңкэй  Тобуктарын өрө көтөђөн ыстанарга эрчийии. 

Куобах курдук ыстаныы Атахтарын холбуу тутан иннилэрин диэки ойорго эрчийии. 

 

Оонньуулар - хороводтар 

Репертуар сыала 

«Кот и  мыши» Музыканнан оонньотуу, сигналы истэн куотарга эрчийии. 

Миэстэлэрин булалларын ситиһии. 

«Пальчики»  С.Железнов муз.   Оонньуу көмөтүнэн  ођолор тарбахтарын былчыңын эрчийии. 

«Паровозик» Цепочканы ыытыспакка поезд курдук хаамарга салгыы 

үөрэтии. Музыка тэтиминэн түргэтииргэ, бытаарарга үөрэтии. 

«Стирка» С.Железнов муз. Таңас сууйар үлэни билиһиннэрии. 

 

 

Муус  устар,  ыам ыйа 

Эрчиллиилэр 

Репертуар сыала 

«Марш»  Ломова Иитээччи кэнниттэн маршынан хаамарга үөрэтии.  

«Сүүрүү» Майкапар Анньыаласпакка сүүрэргэ эрчийии. 



Дьиэрэңкэй  Тобуктарын өрө көтөђөн ыстанарга эрчийии. 

Кутуйахтар  Чэпчэкитик тыаһа суох сүүрэргэ эрчийии. 

 

Оонньуулар - хороводтар 

Репертуар сыала 

«Сибэкки хомуйуу»  Сымса буоларга эрчийии. 

«Яблоки» Е.Железнова муз. Музыканнан оонньотуу. 

«Солнышко и дождик» Сигналы истэн куотарга эрчийии. Миэстэлэрин булалларын 

ситиһии. 

«Самолеты» Сигналы истэн сүүрэргэ эрчийии 

 

 

 

 

 

 


