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Об автОре

тимченко анна Иосифовна роди-
лась 20 мая 1952 года на фактории Хета 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) авто-
номного округа. Её родители — Ерёмины  
Иосиф Тихонович и Евгения Александровна — 
были уважаемыми людьми среди своих зем-
ляков, работали в родном посёлке.
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По окончании школы Анна Иосифовна по-
ступила в Игарское педагогическое училище. 
Учитель с большой буквы, человек, для кото-
рого профессия стала призванием, 34 года про-
работала в школе родного посёлка Хета.

В 1990 году, когда был издан первый дол-
ганский букварь, Анна Иосифовна Тимченко 
начала преподавать родной долганский язык 
в Хетской школе. Именно она приучила уча-
щихся школ понимать, любить и знать родной 
долганский язык.

Анна Иосифовна — человек творческий, 
сочиняет стихи на родном языке, занимается 
переводом сказок, рассказов для детей.

Анна Иосифовна бережно хранит обычаи 
и традиции своего народа, передаёт свои зна-
ния и опыт молодому поколению.
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ПреДИСЛОвИе

Бу пособияны «Мунчуука» диэн ааттаатым.  
Мунчууканы эyин-эyин бjдjy огуруону кому-
нан, тиaэн, оyороччубут. Ол кjрдwк wлэм тет-
радыттан кjрдjjн-комуйан — ырыа буоллун, 
коaоон, оголору кытта оонньуурбун кjрjн-талан 
aуруннум. Aанаабар, эдэр учиталларга бу ки-
нигэ wлэлэригэр кjмjлjawjгэ. Мин кjрдwк эрэй-
дэнимиэктэрин.

Aаyардыы wлэлиирбэр биир да тыа ты-
лынан кинигэ aуок этэ. Огдуо Аксёнова  
онуга Анна Барболина бэлэмнээбиттэрэ бук-
вары гытта «Советский Таймыр» газета дол-
ганныы страницалара баар этилэрэ. Кантан 
тугу ылыа ккын билбэккин. Ол иaин эyин-
эyинник ньымалаан, онтон-мантан комунан 
уруокпун оyостооччубун. Бэйэм олоyколору 
тулмастаа ччыбын. Аны aаyарбат aаyалар 
умну ллумуоктарын ньwwчча олоyколоругар кы-
бытабын: «Ымыйак» («Репка»), «Катарыы ки-
лиэп» («Колобок»), «Гэрээбкэ» («Рукавичка»).
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Оголорбор

Огочоонум, кjр,
Биaиги aирбит боскуойун.
Кjтjн-калыйа aылдьан,
Булуоy aуога итинниги.

Aайына кэллэгинэ — кjгjрjн таксар,
Кwawнэ буоллагына — aаaаран ылар.
Каннык да кэмигэр чэгиэн,
Барыта гиниэкэ туксар.

Кыыл aыырга дабайан ыттар,
Ускаан талак иaигэр awwрэн киирэр.
Тугу ирэ кjрwjy aуога,
Тугу ирэ булуоy aуога.

Коргуйаччыны аaатыага,
Тоyооччуну ититиэгэ.
Wчwгэй ирэ aанааннан aырыт,
Тjрwттэрбит алгаабыттарын умнума.
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Aулускаан

Бу кыaын мин догордоннум,
Кара каллааyyа aулус кылайда,
Тwннwкпэр кjawннэ,
Тwwн догор буолла.

Aулус-Aулускаан
Уота кылаyнаан.
Aанаабын арыйда,
Awрэкпин aойутта.

Уота ыраактан кjстjн-кылаyныыр,
Ыгырар дуу, алгыыр дуу.
Ону aанааргаан
Дуумага тwaэбит.

Aулус-aулускаан —
Ыраак уоттаак,
Уaун wйэлээк,
Aоготок бэйэлээк.

Aулус тwннwкпэр чагылыyныыр,
Таaаара таксыакпын aимириyниир.
Каракпын тwннwктэн араарбакка,
Aипсиyнээн ыаллана ыгырабын.
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Aулус-aулускаан —
Карагым таптаата.
Огом амыдайа,
Awрэгим aымнаата.

Тwwнw aупту олоробут,
Догор догорбутун кjрjбwт.
Aулус таaаара кара каллааyyа,
Мин дьиэбэр тwннwккэ aыстаммын...

Aулус-aулускаан —
Тwwннээги догорум.
Ыраактан aимириyниир,
Кылайан кылаyныыр.
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Кwawyyw комунуу

Мас иaигэр aылдьабын,
Aугун, кунаак комунабын.
Aирим боскуойwн — ajгjбwн,
Wjрэн одуургуубун.

Мастары гытта кэпсэтэбин,
Тjywргэстэри гытта кwлсэбин.
Талактары гытта кэрсэбин,
Чыычаактары кjгwйэбин.

Чоргуй, чыычаак, чоргуй!
Aанаабын ититэн,
Awрэкпин aойwтан,
Чоргуй, чыычаак, чоргуй.

Тjрjjбwт aирим баайын
Комунуом, караныам.
Кwнw быaа aылдьыам,
Дьылы мэлдьи aии aытыам.
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Aанаам jaj

Агам wjрэтэр aаyатын jйдwwбwн,
Иньэм ииттэн таптыырын aаныыбын.
Тjрjjбwт aирим аaыытын
Awрэкпэр гэриэс тутабын.

Ого ирдэкпинэ дьыллары иэдэтээччибин,
Тwргэнник улаатан, атын aирдэри кjрjjрw.
Аны кэмим бэйэтэ aиэлэр,
Токтообокко awwрэн иaэр.

Киaи олого оннук — 
Турар кwн кjрдwк.
Aырдык aарсиэрдалаак,
Караyа киэaэлээк.

Олорор wйэбитигэр — 
Wчwгиэйи гытта куaаган.
Ыгайсан-wтwjлэaэн,
Киaи быaыыта онтон таксар.
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НЬУУЧЧа ОЛОYКОЛОрО

Катарыы тjгwрwк килиэп

Биирдэ огонньордок эмээксин олорбуттар 
эбит. Огонньор эмээксинигэр диир:

– Эмээксин, aаатар катарыы килиэптэ 
буaаран кjр.
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– Тугунан буaарыамый? Бурдуга aуокпут.
– Матагагын тэбээ, куулгун aапсый, кол-

буйагын илбий, багар катарыы килиэпкэ бур-
дуккааны комуйуоy.

Эмээксинэ матагатын тэбээтэ, куулун 
aапсыйда, колбуйатын илбийдэ, арыччы... оч-
чугуй катарыы килиэпкэ бурдугу комуйда. 
Катарыы килиэп оyорон бараан, тwннwккэ 
aойута уурда. Килиэп aытан-aытан чэки-
нийэн каалбыт. Чэкинийэн иaэн ускааны 
кjрсwбwт.

Ускаана диир:
– Мин энигин aиэм.
Катарыы килиэп диир:
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– Aиэмэ минигин, мин эниэкэ ырыата ыл-
лыам:

«Мин тjгwрwк килиэппин,
Ката буaарыы.
Матагаттан тэбэллибитим,
Куултан aапсыллыбытым,
Колбуйаттан илбиллибитим.
Эмээксинтэн кwрээбитим,
Огонньортон кwрээбитим,
Энигиттэн багас, ускаан, 

aин биир кwрwjм».
Диэн бараан, чэкинийэн каалбыт.

Чэкинийэ-чэкинийэ иaэн, бjрjнw кjрсwбwт. 
Бjрjтj ырдьыгыныы-ырдьыгыныы диир:

– Мин энигин aиэм!
Катарыы килиэп диир:
– Aиэмэ минигин, мин эниэкэ ырыата ыл-

лыам:
«Мин тjгwрwк килиэппин,
Ката буaарыы.
Матагаттан тэбэллибитим,
Куултан aапсыллыбытым,
Колбуйаттан илбиллибитим.
Эмээксинтэн кwрээбитим,
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Огонньортон кwрээбитим,
Ускаантан кwрээбитим,
Энигиттэн, бjрj, 

aин биир кwрwjм».
Диэн бараан, чэкинийэн каалбыт.

Чэкинийэ-чэкинийэ иaэн, эбэкээни кjрсwбwт. 
Эбэкээтэ арбаyныы-арбаyныы wjгwлwwр:

– Мин энигин aиэм!
Катарыы килиэп диир:
– Aиэмэ минигин, мин эниэкэ ырыата ыл-

лыам:
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«Мин тjгwрwк килиэппин,
Ката буaарыы.
Матагаттан тэбэллибитим,
Куултан aапсыллыбытым,
Колбуйаттан илбиллибитим.
Эмээксинтэн кwрээбитим,
Огонньортон кwрээбитим,
Ускаантан кwрээбитим,
Бjрjттjн кwрээбитим,
Энигиттэн, эбэкээ, 

aин биир кwрwjм».

Чэкинийэ иaэн aаaылы кjрсwбwт. Aаaыл 
килиэби кjрjн, ньималанан, кутуругун кам-
ната-камната, биир aиргэ турбакка диир:

– Арии..., туок боскуой тjгwрwк килиэпкээ-
нэй?

Катарыы килиэп айыы aаyаны истэн wjрэн 
диир:

– Мин эниэкэ ырыата ыллыам.
«Мин тjгwрwк килиэппин,
Ката буaарыы.
Матагаттан тэбэллибитим,
Куултан aапсыллыбытым,
Колбуйаттан илбиллибитим.
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Эмээксинтэн кwрээбитим,
Огонньортон кwрээбитим,
Ускаантан кwрээбитим,
Бjрjттjн кwрээбитим,
Эбэкээттэн кwрээбитим».

Aаaыла aиэн багарар, муyа ыгайан 
диир:

– Араа... Тугу да истибэппин, муннубар 
олорон ылла дьэ!

Катарыы килиэп кырдьагаaы кылыылаан 
aаaыл муннутугар ойон олордо, ыллыыр:
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«Мин тjгwрwк килиэппин,
Ката буaарыы.
Матагаттан тэбэллибитим,
Куултан aапсыллыбытым,
Колбуйаттан илбиллибитим».

– Токтоо-токтоо!
Aаaыл букатын тэaийиминэ диир:
– Мин кырдьагас aаaылбын, куaаганнык 

истэбин. Тылбар олорон, ылла дьэ.
Aаaыл тылыгар олоктонон баран, катарыы 

килиэп карагын aимэн, кjксwтwн оyостон, 
wjгwлээн ыллыы туран jйwwлэбэккэ каалбыт, 
aаaыла гинини aиэн кээспит.
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Ымыйак

Биирдэ огонньор улакан багайи ымыйагы 
булбут. Тарда aатаан, кыайан таaаарбакка 
эмээксинин wjгwлээн ыгырбыт:

– Эмээксин, эмээксин кэл, кjмjлjс!
Эмээксин огонньортон, огонньор ымыйактан 

тардыалаан-тардыалаан aатаан таaаарбаттар. 
Эмээксинэ кыыaын ыгырбыт:

– Кыычаа, Кыычаа, кэл, кjмjлjс!
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Кыычаа эмээксинтэн, эмээксин огонньор-
тон, огонньор ымыйактан тардаaатаан, кыйан 
таaаарбаттар. Кыычаа Аакутун wjгwлээн 
ыгырда:

– Ааку, Ааку кэл, кjмjлjс!
Ааку Кыычааттан, Кыычаа эмээксинтэн, 

эмээксин огонньортон, огонньор ымыйактан 
тардан-тардан, aатан таaаарбаттар. Ааку ыты 
ыгырда:

– Ыккаан, Ыккаан кэл, кjмjлjс!
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Ыккаан Аакуттан, Ааку Кыычааттан, 
Кыычаа эмээксинтэн, эмээксин огонньор-
тон, огонньор ымыйактан тардыалан-тардыа-
лан, кыйан таaаарбаттар. Ыккаан кутуйагы 
ыгырда:

– Кутуйак, кутуйак, кэл, кjмjлjс!
Кутуйак Ыккаантан, Ыккаан Аакуттан, 

Ааку Кыычааттан, Кыычаа эмээксинтэн, эмээ к-
син огонньортон, огонньор ымыйактан тар-
дыалан-тардыалан, ороон ылбыттар.
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Гэрээбкэ

Биирдэ огонньордоок эмээксин олорбут-
тар эбит. Кыaына кэлэн огонньор чугастыы 
кwjлгэ илим wттwбwт. Эмээксинэ огонньор  
илиитэ буу стаак ууга тоyумуон гэрээбкэлэри 
тикпит.

Aарсиэрдата буолаат огонньор илимин 
кjрwнэ каампыт. Огонньор кааман иaэн гэрээб-
кэтэ тwспwтwн билиминэ каалбыт.
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Кутуйак awwрэли aылдьан гэрээбкэни булан, 
иaигэр киирэн, ичигэaин кjрjн, дьиэм буол-
лун, диэбит.

– Ол кэмyэ гэрээбкэгэ горонуок чугаaата. 
Тjгwрwччw awwрэлээн-awwрэлээн ыйытта:

– Бу ким дьиэтэй? Ким мунна конор?
– Мин дьиэм. Мин кутуйакпын, aири 

каaааччыбын. Эн кимyиний?
– Мин горонуокпун, кутуругум уaуга кара. 

Киириэм, иккиэн дьиэлэниэк?
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– Дьэ, киир.
Кутуйагы гытта горонуок дьиэлэригэр на-

лыйаары гыммыттара, туок ирэ ойуккалаан 
кэлэн ыйытар:

– Ким дьиэтэй? Ким мунна конор?
– Мин кутуйакпын, aири каaааччыбын.
– Мин горонуокпун, кутуругум уaуга кара. 

Эн кимyиний?
– Мин ускааммын, уaун кулгаакпын. 

Киириэм, эaигини гытта дьиэлэниэм?
– Дьэ, киир.
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Бу олороору гыммыттарыгар, истэллэр туок 
ирэ кирийэ-кирийэ чугаaата дьиэлэригэр. 
Ыйытар:

– Бу ким дьиэтэй? Ким мунна конор?
– Мин кутуйакпын, aири каaааччыбын.
– Мин горонуокпун, кутуругум уaуга кара. 

Эн кимyиний?
– Мин ускааммын, уaун кулгаакпын. Эн 

кимyиний?
– Мин aаaылбын, ньималаак-албыммын. 

Киириэм, эaигини гытта дьиэлэниэм?
– Дьиэбит кыарагас, кайдак батаары гына-

гын?
– Мин wгwс aытар ологу кjрдjjбjппwн, бу 

аaагас аан диэт aытыам.
– Дьэ, киир.
Wтwjлэaэ-wтwjлэaэ, ыгайса-ыгайса aыттакта-

рына, бjрj кэлэн ыйытар:
– Бу ким дьиэтэй? Ким мунна конор?
– Мин кутуйакпын, aири каaааччыбын.
– Мин горонуокпун, кутуругум уaуга 

кара.
– Мин ускааммын, уaун кулгаакпын.
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– Мин aаaылбын, ньималаак-албыммын. Эн 
кимyиний?

– Мин бjрjбwн, астан топпоппун. Киириэм, 
эaигини гытта дьиэлэниэм?

– Дьиэбит кыарагас, кайдак батаары гына-
гын?

– Киириэм, кииллэриэккит aуога, улуй-
уом!

Диэн бараан, бjрj дьэ улуйар. Дьиэлээктэр 
куттанан wтwjлэaэ-wтwjлэaэ aирмээр кwрээ-
биттэр.
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Ол кэмyэ огонньор, илим кjрwнэн, дьиэти-
гэр тjннjн иaэн, awтэрбит гэрээбкэтин булан, 
wjрэн диир:

– Арии..и..и aутэрээччим булулунна!
– Туок ааттаага тэпсибитэ буолуой?
– Aиэсэ кайыппатактар, эмээксиним aэмэлиэ 

aуога.
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МУОра ДЬОННОрУН 

ОЛОYКОЛОрО

Иннэ туaунан

(тоyустар олоyколоро)

Биир тоyус кэргэнин гытта кjaj aылдьыбыт. 
Улакан эбэ кытылыгар кjajн тwaэн, кwjлгэ 
илимнэнэ барбыт.

Балык кабынан бараан, дьиэтигэр кэлэн 
кjрjр, дьактара ытыы олорор.

– Кайа, туок буолан ытыыгын? — дьакта-
рын ыйытар.
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Дьактара ытыы-ытыы диир:
– Тигиилээктэр биaигини jлjрj aыыстылар. 

Кистэнэммит тыыннаак кааллыбыт. Табалары 
барытын wwрэн илтилэр.

– О-о-о! Киaини куттаата.
– Мин диэбэппин, иннэгин awтэрбиккин — 

диэн огонньоро кындыалаата.
Былыр иннэтэ aуок aатаммат этилэрэ, дьиэ 

да абырактамматтар, таyас да тиктибэттэр.
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того балыктар ууга олороллор

(дьураактар олоyколоро)

Былыр-былыр балыктар киaи кjрдwк aиргэ 
олорооччу этилэрэ waw. Биир балык оголорун 
гытта олорбут. Ол балыгыy ыалдьыбыт, ого-
лоро, иньэлэрин аaынаннар, ытаан бwппэттэр. 
Улакан кыыaа ытыы-ытыы таaаара таксыбыт, 
онно маска aар олорор эбит. Aарыy ыйытар:

– Эн того ытыыгын?
– Иньиэм ыалдьар, — диир балыккааныy.
– Ытаама, мин эн иньэгин эмтиэм. Кайдак 

даа ытаатын, wjгwлээтин дьиэгитигэр кииримэy.
Итигирдик диэн бараан, дьиэлэригэр кии-

рэн, балыгы ыйытар:
– Эн того aытагын?
Балыгыy ынчыктыы-ынчыктыы диир:
– Ыалдьабын.
– Мин аны энигин эмтиэм, — диэн бараан, 

aар балыгы aиэтэ.
– Ара-а! Абырааy! Aар минигин aиэтэ, 

огочоотторум быыaааy! — wjгwлээн мjyтj 
балыгыy.



30

Оголоро таaаара aоaуйан-куттанан дьиэлэ-
ригэр киирээри иэдэйдилэр.

Эдьиийдэрэ диир:
– Aар диэбитэ — ытаатын да, wjгwлээтин 

да, кииримэy!
Aар таксыбытын кэннэ, балык оголоро дьиэ-

лэригэр awwрэн киирбиттэр.
Иньэлэрин оyуоктарын ирэ булбуттар. Aар 

маска олорон кwлэ-кwлэ абардар:
– Мин эaигини албыннаатым, кар-кар.
Итини кjрjн-истэн, балык оголоро ууга ой-

буттар. Эдьиийдэрэ wjгwлээбит:
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– Канна да биaигиттэн, aар, кwрwjy aуога. 
Aин биир jлwjy!

Балыктар, aаyара-aаyара, кутуруктары-
нан ууну оксуолаабыттар. Улакан долгуну 
кjтjкпwттэр, ол долгунуy aары иллэ барбыт, 
кыната-тwwтэ илийэн, ууга тимирэн jлбwт. Ол 
кэнниттэн балыктар ууга олорор буолбуттар.

Кумаардар

(aаамайдар олоyколоро)

Биир булчут олорбут эбит. Онтуy икки 
дьактардаак этэ — иниакуну гытта абааaы. 
Булчут бултанан муyнаммытын, абааaылара 
барытын aиэн кэaэр эбит. Иниакута диир:

– Кjргуйан jлwwawбwт, ити дьактары jлjр.
Киaитэ диир:
– Кайдак jлjрwjмwй?
Биирдэ ити киaи каас aымыттарын бул-

бут. Wjрэ-wjрэ дьиэтигэр эгэлбит. Иниакута 
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улакан багайы отууну оyорбут. Ол отуу атты-
тыгар булчутуy aымыыттарын тwyэaэлээбит. 
Абааaытыгар диир:

– На, эн нормаy.
Ону истэн абааaыy, тэaэйиминэ, илиитин 

уот wрдwтwнэн ууммут. Эр киaиy илиитин 
кабан ылан уот иaигэр тардан кииллэрбит. 
Абааaыy aонно гыдаарыйбыт, кыым диэнэ ги-
ниттэн таксыбыт. Убайа aытан, wjгwлээбит:

– Мин кэннибиттэн, энигин туок ирэ эрэй-
диэгэ.

Ол кэнниттэн кумаардар wjскэбиттэрэ.
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ИГрЫ

Итии таас

Бу итии таас, буaумуоккутун, тwргэнник до-
гор-догоргутугар тааaы биэрэн иaиy. Тыалыы 
aаyаны aаyардыгыт даа, аттыга турар киaиэкэ 
биэрэн кээaиy, онтуy аттынаагытыгар биэрэ. 
Тwргэнник тjгwрwччw туруy.

биaилэк, биaилэк, 
кэл бэттэк

Оголор олороллор дуу, aанны-aанны 
турал лар дуу, илиилэрин иннигэ тутал-
лар — ытыс-ытыс. Оонньууну бастыыр киaи  
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ытыстары быaа гына кимиэкэ эмэ, тааттар-
бакка, биaилэги ууран кээaэр. Бары ытыстары 
быaан бараан, wjгwлwwр: «Биaилэк, биaилэк, 
кэл бэттэк!»

Оонньуур оголор таайан дуу, билбэккэ дуу 
илиилэринэн кынат кjрдwк, каайан тураллар. 
Каайыыттан таксыбыт киaи бастыыр гытта 
мультиктар инники букваларынан тааттарар, 
таайбыт ого бастыy буолар.

Каастар-каастар
Бу оонньууну таaаара дуу, коридорга дуу 

оонньуокка wчwгэй. Биир ого булчут буолар, 
биир ого — иньэлэрэ, онтон барылара — каас-
тар.

Иньэлэрэ ыраак туран wjгwлwwр: «Каастар-
каастар, аaыаккытын багарагыт дуо?»

Оголор дииллэр: «Га-га-га!»
Иньэлэрэ диир: «Дьэ, кjтwy, кэлиy, 

аaааy!»
Оголор дииллэр: «Aуок, aуок, aуок! Булчуттар, 

кумакка aааннан ытыалыыллар!!!»
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Иньэлэрэ диир: «Дьэ, кjтwy, кэлиy, аaаy! 
Кынаккытын карыстааy!»

Оголор awwрэллэр, булчут оголору кабар.

Муомак

Кас да паартаны aэргэ уурабыт, aаркаага 
aуок, нэлэччи буолуон. Остоолбутун тjгwрwччw 
барыбыт олоробут. Ого барыта тыа ааттаактар, 
кэпсэтэллэр тыалыы ирэ. Уон испиискэ маaын 
тыалы аагынан ылаллар. Остоол ортотугар биир  
aиэрэтэ aуок маaы уурабыт. Ону даллыыбыт. 
Биир маaы ытыспытыгар ууран бараан, остоол 
кырытыгар ытыспытынан aаайбыт маспыт 
кjтwjр диэри. Мас aытар маска туора тустэ-
гинэ, ити икки маaы табааччыy ылар. Aиэрэтэ 
aуок маска туора тwстэгинэ, бары aытар мас-
тары табааччы ылар. Уон мастан aоготок  
кааллагына ити — муомак. Ону кээaээригин 
wjгwлwwгwн: «Э-э, муомак!» Багар табыага ол 
иaин оонньуурбут аата «Муомак».
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ФИзМИНУтКИ  

для 1–2 классов

Уруокка оголор aанааларын кjтjгjргj, 
jйдjрwн комуйарга, тылларын имитиэктэрин, 
чуораан кэннититтэн коaоону aаyардыннар.

Чоргуй, чоргуй чуораан,
Арылынна киэy аан.
Школабыт, дорообо!
Учиталбыт дорообо!
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Уруок бwттэгинэ:

Чоргуй, чоргуй чуораан,
Aабылынна киэy аан.
Школабыт начааскаан!
Учиталбыт начааскаан!
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ФИзМИНУтКИ 

для 3–4 классов

Тур, дорообо, олор,
Туок? Кайдак? Диэн?

Тыалыы кэпсэтэ wjрэнэбит
Уруокпут бwттэгинэ.
«Начааскаан» диэкпитин
Умнуокпут aуога.

Биир, икки, wс (шагаем на месте).
Кири aотон ыл (взмахи руками влево и вправо).
Wjлэспитин арыйыy (руками машем вперёд).
Тыалы кииллэриy (взмах руками перед лицом).
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Aурунабыт, aурунабыт (руки перед грудью,
 пальцы сжимаем и разжимаем),

Чjмwйэбит aылайда (руки поднимаем вверх
 и также работаем пальцами).

Aынньана тwaэн бараан (руки в сторону 
и также работаем пальцами),

Кат aурунан ылыакпыт (трясём кистями рук 
перед грудью).

бу талак, бу талак

Оттор wwнэллэр, мастар кjгjрjллjр (взмах 
руками по очереди),

Wрэктэр awwрэллэр (бег на месте),
Чыычаактар кjтjллjр (показываем полёт 

птиц).
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ПеСНИ

Песня «того, того?» 
Слова е. И. васылык

Чыычаактар кjтwjлwwллэр,
Кынаттара даайбыыллар.
Кjрjгwн, догоо, догоо-догоо!

(руки в сторону 
и машем руками)

Талактар иaигэр
Ускааттар эккирииллэр.
Кjрjгwн, догоо, догоо-догоо!

(прыгаем на месте)

Кырса тыага awwрэлиир,
Aуола каары ойуулуур.
Кjрjгwн, догоо, догоо-догоо!

(бег на месте)
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Песня «Кара бараан»

Кантан кэллиy,
Кара бараан?

Мельницаттан, мельницаттан,
Мин котунум.

Тугу гынныy,
Кара бараан?

Бурдук тастым, бурдук тастым,
Мин котунум.

Туоккунан тастыy,
Кара бараан?

Aиспэр тастым, aиспэр тастым,
Мин котунум.

Кайдак wлэлээтиy,
Кара бараан?

Диэрэстэнэн awрэгэлдьээн,
Мин котунум.
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Тугунан aыыттардыy,
Кара бараан?

Талагынан, иyииринэн,
Мин котунум.

Кайдак ытаатыy,
Кара бараан?

Бэ-э-э, мин котунум.
Бэ-э-э, мин котунум.

Песня «Дьэ, камнаатым ...»

Дьэ, камнаатым, дьэ, камнаатым,
Эй даан, эй.

Кара aукнуо aонтаптаакпын,
Боскуой огуруо бэргэaэлээкпин,
Эй даан, эй.

Дьэ, камнаатым, дьэ, камнаатым,
Эй даан, эй.
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Чээлкээ тыс гурумиилаакпын,
Ыыстаак тирии уллуyнаакпын,
Эй даан, эй.

Дьэ, камнаатым, дьэ, камнаатым,
Эй даан, эй.

Табаларым — актамиилар,
Боскуой ойуу туркучааным.
Эй даан, эй.
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ПОтешКИ

 Огону таптыыбыт

Бу чjмwйэ — эaэм.
Бу чjмwйэ — эбэм.
Бу чjмwйэ — тээтэм.
Бу чjмwйэ — иньэм.
Бу чjмwйэ — мин.
Ити мин кэргэним!
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ПОСЛеСЛОвИе

Эдэр учиталлар!

Маyнайгы уруоктан куттанымаy. Кайдак 
уруокка бэйэгитин кjллjрwjккут, ол кjрдwк 
wлэгит барыага. Оголору кылыылааy, оччу-
гуйдар диэмэy, aанааларын толкулааy.

Wлэгит туксар дуу, туксубат дуу, оголор 
aырайдарыгар барыта кjстwjгэ. 

Wjрэнэччилэргит кwлwjктэрэ, бэсэлэр-
гиэктэрэ, карактара уоттуйуо — барытын 
ajптwк онорогут. Биир эмэ ого чwyкwйwj, 
тугу ирэ wлэгитигэр aыыaагыт.

Учитал! Оголору иитэн-wjрэтэн,
Aаyа кинигэлэри-aуоллары арыйан.
Умнума! Тыа киaи быaыытын,
Кырдьагастар wjрэктэрин.
Тjрjjбwт тылларын wjрэтиy,
Кииннэрин jйдjтwy.
Бэйэлэрин awтэримиэктэрин,
Aаyа олокко дьjгустук киириэктэрин.
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