
II улусная НПК «Моя семья», 
посвященная 95-летию матери – героини Егоровой Раисы Софроновны,    

основателю династии педагогов, учителю – военруку. 

Фотографии и доклады дошкольников



Үлэм аата: Остуоруйа
«Баҕа санаа туолуута».

Сыала: хос эбэбэр, 
педагогическай үлэ
ветераныгар Бойтунова
Мария Варламовнаҕа анаан
остуоруйа суруйуу.

Үтүө күнүнэн, мин аатым
Будищева София, 5

саастаахпын, 
“Сайыына” детсад
иитиллээччитэбин. 





Хос эбээм олорбут алааһын сэргэтэ сууллубутун маска өйөннөрбүппүт.



Бу орто аан дойдуга биир ийэттэн, аҕаттан айыллан, 
сэттэ бииргэ төрөөбүттэр олорбуттар.
Кинилэртэн саамай кыралара Маайа кыыс эбит.
Арай биир күһүҥҥү күн убайдара, эдьиийдэрэ
оскуолаҕа үөрэнэ барабыт диэн кэпсэтэллэрин истэн, 
Маайа эмиэ барсабын диэбит.
-Эн кыраҕын, оскуола ыраах, сатаан сылдьыаҥ
суоҕа-диэн аккаастыыллар. Маайа хомойор, кини
эдьиийдэрин курдук ааҕыан баҕарар, букубаардарын
ойуутун көрөн өрө тыынар. Суох, кини хайаан да
үөрэнэр баҕалаах. 
Оскуолаҕа барар күннэригэр Маайа эрдэ туран, айан
суолун кытыытыгар туран кээһиилээх окко тиийэн, 
саһан, убайдара, эдьиийдэрэ ааһалларын күүтэн
олордо.





Күһүҥҥү тыал саһарбыт хатыҥ
сэбирдэхтэрин тэлээрдэн түһэрэр. 
Күн мастар быыстарынан кыра
алааһы чаҕылыччы тыган, 
сардаҥаларын кээһиилээх окко
ыытта:
-Үчүгэй да оттоммуттар, сүөһүлэрин
этэҥҥэ кыстатыыһылар –диэн Күн
өссө сырдыктык тыкта уонна от 
анныгар кыракый кыыс олорорун
көрөн соһуйда:
-Хайалара бачча эрдэ тугу гына
манна кэлэн олордуҥ?
-Маайабын, мин оскуолаҕа бараары
эдьиийдэрим ааһалларын күүтэбин, 
букубаары ааҕан үөрэхтээх
буолуохпун баҕарабын. 
-Олус үчүгэй, оол дьонуҥ иһэллэр, 
кытаат, үөрэн, үөрэх баар бараммат
баай!- диэн баран Күн салгыы
айанныы турбута.



Маайа улахан оҕолору батыһан оскуолаҕа
тиийэр. Ардахтан, бытархай тымныыттан
чаҕыйбакка, алаас-алаас аайыттан өрбөх суумка
сүгэһэрдээх оҕолору кытта билии-көрүү сырдык
аартыгар үктэнэр.





Хас да сыл ааһар, сир ийэ үрдүнэн
алдьархай ааҥныыр, ыраах сэрии
саҕаланар, эдэр ыччат, аҕалар Ийэ
дойдуну көмүскүү арҕаа аттаналлар. 
Хаалбыт дьон-сэргэ үлэ фронугар
түүннэри – күнүстэри сылдьаллар. 



Күн барахсан арааһы көрөн итии
сардаҥаларынан кимиэхэ эмит
көмөлөстөрбүн диэн күн аайы тахсан
сири – дойдуну кэрийэ тыгар:
-Бу күһүҥҥү араҕас сэбирдэҕинэн
тэлгэммит ыллык устун хайалара
ыксаан иһэр?
-Күнүм барахсан, дорообо! Мин Маайа
кыыспын дии, Тоҥуо үрэххэ аҕам
көмүскэ үлэлиир, онно баран иһэбин, 
оскуолабын бүтэрэн учуутал үөрэҕэр
барыахпын баҕарабын, аҕабыттан
көҥүллэтэн убайдарым ыраах сэриигэ, 
эдьиийдэрим колхозка, мин үөрэхтээх
киһи буолан кыра оҕолору үөрэтиэм.
-Маайа, сөпкө санаммыккын. Кытаат, 
үөрэнэн дьоҥҥор-сэргэҕэр туһалаа. 
Билэбин, эн баҕа санааҥ туолуо диэн. 
Күн алгыы хаалла Маайа суолун
сырдатан.



Тоҥуо үрэх



Маайа уоттаах сэрии кэмигэр Бүлүү училищетыгар
үөрэнэн, 1946 сыллаахха учуутал идэтин ылар. 
Убайдара Еремей, Николай Германияттан кыайан-
хотон кэлэллэр.
Баҕа санаатын толорон, Маайа кыыс, мин хос эбэм
Бойтунова Мария Варламовна, элбэх сыл Букубаар
тутуурдаах учуутал, төһөлөөх элбэх оҕону ааҕарга-
суруйарга үөрэппитэ буолуой?



Түмүк: Мин кининнэн киэн туттабын! Кини 7 оҕотуттан
6 учуутал, сиэннэрэ улаатан эмиэ учуутал буоллулар. 
Күн барыбытыгар тэҥҥэ тыгар, дьоллоохтук, 
эйэлээхтик олорорбут туһугар!
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основателю династии педагогов, учителю – военруку. 

Добрый день! Меня зовут Иванов Айгылаан, мне 6 лет,  
воспитанник подготовительной группы  детского сада 
«Сайыына» с.Кэнтик. 

Тема моего доклада «Моя бабушка долганка».



Моя бабушка по материнской линии, Бетту Ирина
Ивановна, родилась 1967 году 17 ноября в поселке
Хатанга Хатанского района Красноярского края.
Это Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ.
Столица округа город Дудинка. 72 параллель -
заполярный круг нашей планеты . Бабушка моя по
национальности долганка.



По словам бабушки там очень холодно.
Климат лесотундры. Лето очень
короткое и холодное, зима длинная без
солнца. Там сейчас в октябре холодно:
днем -12 ночью -23.



А сейчас моя бабушка с дедушкой живут в село Нам 
Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия). 
Бабушка моя очень добрая, она любить шить 
национальную долганскую одежду. Я очень люблю 
свою бабушку.



Үөһээ Бүлүү улууһа
Кэнтик орто оскуолата

2 улуустааҕы «Дьиэ кэргэн» ааҕыылара.
Педагогическай династияны төрүттэһээччи, военрук-учуутал, Герой ийэ

Егорова Раиса Софроновна 95  сааһын туолуутугар аналлаах. 

Кэнтиктээҕи «Сайыына» оҕо саадын
улахан бөлөх иитиллээччитэ
Тумусов Коля үлэтэ.

2020 с.

Хотугу эбээм



Мин аатым Тумусов Коля, 5 саастаахпын «Сайыына» оҕо
саадын улахан бөлөх иитиллээччитэбин. Бүгүн мин эһиэхэ
хотугу эбээм туһунан кэпсиэм.
Мин эбээм аата Саввина Саргылана Николаевна. Кини 1964 

сыллаахха ыам ыйын 27 күнүгэр ыраах Хоту улууска
Эдьигээҥҥэ төрөөбүтэ. Кини олус эйэҕэс, амарах санаалаах, 
мин эбээбин наһаа таптыыбын, ахтабын. Эбээм миэнэ ыллыыр
да, үҥкүүлүүр да. Айылҕаҕа сылдьан сир астыырын, гербарий
хомуйан хартыына оҥорорун, оҕуруоннан харысхаллары
тиһэрин туохтааҕар да сөбүлүүр, иллэҥ кэмин туһалаахтык
атаарар. 





Кини ыраах хоту, тымныы тыйыс Өлүөнэ эбэ очуостардаах ,
Эдьигээн улууһугар , Кыстатыам диэн сиргэ олорор. Биһиги
бу сайын дьиэ кэргэммитинэн эбээлээх, эһээбитигэр
сынньанан, атаахтаан кэлбиппит. Эбээм аһа олус минньигэс,
эбээм бэрэскиитин олус диэн аҕынным. Мин эбээбин наһаа
күүскэ таптыыбын, ахтабын.



Үөһээ Бүлүү улууһа. Кэнтик орто оскуолата. 
2 улуустааҕы «Дьиэ кэргэн» ааҕыылара.

Педагогическай династияны төрүттэһээччи, военрук-учуутал
Егорова Раиса Софроновна 95  сааһын туолуутугар аналлаах. 

Эбээм Иванова Марфа Петровна

Үөһээ Бүлүүтээҕи «Остуоруйа»
детсад иитиллээччитэ
5 саастаах Огочонова Марина үлэтэ.



Мин эбээм аата Иванова Марфа Петровна. Кини Кэнтик
нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо. Эбээбит 5 оҕолоох, элбэх
сиэннээх, өссө Сайыына диэн хос сиэннээх.



Эбээбит тиэргэнигэр



Биһиги эбээбитинээн, Марфа Петровналыын



Эбээм хааһыта наһаа минньигэс буолар.
Утуйарбытыгар наар остуоруйа
кэпсиир.



Эбээбитин олус күүскэ таптыыбыт,
сырылаччы сыллыыбыт
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