
Мин - оҕобун, 
мин – киһибин!



7-8 кылаас оҕолоругар оонньуулаах кэпсэтии

Тэринии:
-«Конвенция о правах ребенка» 
кылгатыллыбыт - 5 экземпляр
- 4 ситуация суруллубут карточкалара
- Фишкалар
- Кылаас 5 хамаандаҕа арахсар



1 чааһа



1945с.
ООН – организация 

объединенных наций 
тэриллибитэ.

Сыала: аан дойду үрдүнэн эйэ
баар буоларын, сэриилэспэккэ

эрэ эйэлээх кэпсэтиинэн
боппуруостары быһаарары 

ситиһэр.



Два символа логотипа — карта мира и оливковые ветви, лучше всего 
показывают и олицетворяют цель Организации Объединенных Нации— мир во 

всем мире. 
Официальная дата принятия эмблемы считается седьмое декабря 1946 год. 



Флаг ООН. Он был принят 20 
августа 1947 года. На нем также 
изображена выше упомянутая 
эмблема, а в качестве фона 

выбран голубой цвет. Причина 
выбора именно голубого цвета, 

достаточно понятно, так как 
именно этот цвет также связан с 

миром.



1948 с. 
«Декларация прав человека» 

диэн докумуон олоххо киирбитэ. 
Декларация уопсайынан киһиэхэ 

сыһыаннаах. 
«Оҕо» диэн тыл манна суох, 

ахтыллыбат. 
Оҕо государствоттан оһуобай 
сыһыаҥҥа, көрүүгэ – истиигэ

наадыйар.



Ол иһин ООН 1989 
сыллаахха

«Конвенция о правах 
ребенка»

диэн докумуон
ылыммыта



Храни порядок и порядок 
сохранит тебя

(латинское изречение)



1 ыстатыйа
Конвенция 18 сааһын ситэ

илик киһини «оҕо» диэн
биллэрэр. Сокуоннай саас 18 

саас.



6 ыстатыйа
Хас биирдии оҕо 

олох олорор
былдьаммат
бырааптаах



7 ыстатыйа.
Оҕо төрүөҕүттэн бэйэтэ

суруллубут ааттаах, 
гражданстволаах, төһө 

кыалларынан төрөппүттэрин 
билэр уонна кинилэр

кыһамньыларынан туһанар 
бырааптаах



16 ыстатыйа
Биир да оҕо: кини тус
уонна дьиэ – кэргэнин

олоҕо, дьиэтэ –
уота,суруйсуута, 

кэпсэтиитэ (тайна 
корреспонденции), аата

- суола сокуону кэһэн 
туран орооһуу объега
буолуо суохтаахтар



Билигин эһиги электроннай суруктары
суруйаҕыт, араас социальнай ситимнэргэ

бааргыт. Өйдөөн, эһиги страничкаҕытын таах
алдьатан суруктаргытын ааҕыахтарын, 

хаартыскаларгытын ылыахтарын сөп. Ол иһин 
интернетинэн кэпсэтэргэ:

* персональнай информацияны, ол аата: 
мобильник нүөмэрин, электроннай почта 
аадырыһын, дьиэ аадырыһын, паспорт 

нүөмэрин, бэйэҕит уонна дьиэ кэргэҥҥит 
хаартыскаларын киллэрбэт ордук

* виртуальнай билсиилээхтэргит кимнэрэ
биллибэт, оҕо курдук билсэн араас куһаҕан 

санаалаах дьон киириэхтэрин сеп



18 ыстатыйа
Оҕо туһугар бастакы уонна

толору эппиэтинэһи төрөппүттэр 
сүгэллэр. Кинилэр

эргиччи сайдыылаах, үчүгэй 
иитиилээх киһини иитэргэ

кыһаналлар. Онуоха кинилэргэ
государство сөптөөх 

усулуобуйаны тэрийэр.



19 ыстатыйа
Государстволар

төрөппүттэр уонна
опекуннар өттүлэриттэн 
оҕолору атаҕастабыл 
бары көрүҥнэриттэн 
харыстыырга бары

наадалаах миэрэлэри
ылаллар



23 ыстатыйа
Государстволар өй уонна доруобуйа

өттүнэн ситэтэ суох оҕо толору
уонна убаастабыллаах олоҕу олорор

бырааптаах диэн ылыналлар: 
кинилэргэ үөрэх, идэ ылыы, эмтэнии, 
доруобуйаны бөҕөргөтүү, сынньалан

араас көрүҥнэригэр, культурнай
сайдыытыгар суоллары аһаллар.



28 ыстатыйа
Оҕо үөрэнэр бырааптаах. Бу иһин государство 

араас миэрэлэри ылынар:
- босхо уонна эбэһээтилинэй начаалынай

үөрэхтээһин
-орто үөрэҕи ылары көҕүлүүр

-үрдүк үөрэхтээһин баҕалаахтар кыахтарын
учуоттаан араас суоллары тобулар



- үөрэх программатын толоруу
оҕону убаастыыр, конвенция 

быраабылаларын кэспэт
методтарынан бэриллэрин

ирдиир



31 ыстатыйа
Конвенция хас биирдии оҕо 

сынньанар, оонньуур
бырааптаах диэн этэр. Оҕо 

бэйэтин сааһыгар сөп 
мероприятиеларга кыттар, 
искусство араас көрүҥүнэн 
дьарыктанар бырааптаах



32 ыстатыйа
Государстволар оҕолорун экономическай

эксплуатацияттан көмүскүүр эбээһинэстээхтэр. 
Оҕо доруобуйатыгар, олоҕор суоһуур үлэҕэ 

үлэлиэ суохтаах. Үөрэх ыларын мэһэйдэтэр гына
ыарахан үлэҕэ үлэлиэ суохтаах



Итини толорор иһин, 
государстволар:

- үлэҕэ ылыыга сааһынан 
хааччахтары оҥороллор
-үлэ кэмин уһунун, үлэ 

усулуобуйатын көрөллөр
- бу быраабылалары

салайааччылар тутуһалларын 
ирдииллэр



35 ыстатыйа
Государстволар оҕону уорууну, 
оҕонон эргиниини суох оҥорор 

туһугар миэрэлэри ылаллар



2- с чааһа
Литературнай –

правовой викторина



«Незнание закона не 
освобождает от 

ответственности»
(Станислав Ежи Лец, польский 

поэт, юрист)



«Преступление» диэн тылы 
быһаарын 

Ответ: 



1. Преступить

2. Действие, нарушающее 
закон и подлежащее 
уголовной ответственности



Золушка барахсаны маачахата сарсыардаттан
киэһэ хойукка дылы үлэлэтэн тахсар. Кини

хаһан да эдьиийдэрин кытта бииргэ оонньообот
– көрүлээбэт. Конвенция ханнык ыстатыйата

кэһиллэрий?



31 ыстатыйа
Конвенция хас биирдии оҕо 

сынньанар, оонньуур
бырааптаах диэн этэр. Оҕо 

бэйэтин сааһыгар сөп 
мероприятиеларга кыттар, 
искусство араас көрүҥүнэн 
дьарыктанар бырааптаах



Джунглига
дьиикэй кыыллар

ортолоругар
олорор Маугли
атын оҕолору 

кытта тэҥ 
бырааптаах оҕо 
диэн ааҕыллар 

дуо?



1 ыстатыйа.
18 сааһыгар дылы ханнык

баҕарар киһи оҕо диэн
ааттанар. 18 сааһыгар 

сокуоннай сааһын ситэр.



Маугли киһилии сатаан
саҥарбат, бөрөлүү 

улуйар, ырдьыгыныыр. 
Таҥаһы кэппэт, иһиттэн 
аһаабат. Кинини туппут

дьоннор Мауглины
килиэккэҕэ хаайыахтарын, 

кыылга сыһыаннаһар 
курдук

сыһыаннаһыахтарын сөп 
дуо?



Мауглины өйүнэн, 
сайдыытынан

мөлтөх диэхтэрин
сөп. 23 ыстатыйа

этэринэн итэҕэстээх 
оҕо эмиэ атын

оҕолору кытта тэҥ 
бырааптаах



Гарри Поттер опекуна киниэхэ
аадырыстаммыт суруктары

былдьаан ылар, уолга аахтарбат. 
Конвенция ханнык ыстатыйата

кэһиллэрий?



16 ыстатыйа
Сурук, кэпсэтии кистэлэҥэ 

кэһиллиэ суохтаах
(тайна корреспонденции)



Дьэгэ Бааба
Иванушканы

дьонуттан уоран
ылар уонна дьиикэй
кубаларга олордон

отутус саарыстыбаҕа 
тиэрдэр.

Ханнык ыстатыйалар
кэһиллибиттэрий?



11 ыстатыйа
государстволар оҕону сокуону кэһэн 

дойдуттан дойдуга көһөрүүнү, 
бэйэтин дойдутугар төннөрбөт 

буолууну кытта охсуһар миэрэлэри
ылаллар.

35 ыстатыйа
Оҕону уоруу, оҕонон эргинии суох

буоларын туһугар үлэлииллэр



Ханнык остуоруйа геройдара
«олорор дьиэ тыытыллыа

суохтаах» диэн бырааптара
хаста да кэһилиннэ диэн

үҥсүү түһэриэхтэрин сөбүй?



«Три 
поросенка» 
остуоруйа

геройдара Ниф-
ниф, Наф- наф, 

Нуф- нуф; 
«Лубяная 
избушка» 
остуоруйа
куобаҕа



Ханнык остуоруйа геройа
сиртэн- сиргэ, дойдуттан –
дойдуга көҥүл көһөр уонна
ханна баҕарар олохсуйар

быраабын толору
туһаммытай?



Лягушка-
путешестве

нница



Ханнык остуоруйа бурдук
төрүттээх геройун олоҕор 

хаста да өлөр өлүү 
суоһаабытай?



Колобок



Ханнык
остуоруйа

куукулалара
көҥүллэрэ 

күөмчүлэнэн, 
атаҕастанан, 

көҥүл үлэлиир 
бырааптара
быһыллан 

баттыгастаах
олоххо

олороллоруй?



“Кыһыл көмүс 
күлүүс тыла 

уонна Буратино 
мүччүргэннээх 
сырыылара”



Буратино 
азбукатын

атыылаан атах-
балай баран 
Конвенция 

биэрэр ханнык
быраабынан

туһамматаҕай?



Оҕо үөрэнэр быраабынан
туһамматаҕа

28 ыстатыйа: босхо уонна
эбэһээтилинэй начаалынай

үөрэхтээһин



Буратиноттан
харчытын

былдьаабыт
Алиса саһыл 

уонна Базилио
куоска уолчаан

ханнык быраабын
кэспиттэрэй?



Дьон үбэ- мала, баайа- дуола
тыытыллыа суохтаах

16 ыстатыйа



3 –с чааһа
Ситуациялары

быһаар



«Свобода состоит в 
том, чтобы зависеть 
только от законов»

(Вольтер, французский писатель, 
философ, историк)



Ийэ: Эйиэхэ хаста этиллибитэ буолуой –
табаарыстаргын 11 чааска дьиэлэригэр
ыыталаа диэн. Эһиги улахан музыкаҕыт, 

айдааҥҥыт ыаллары сүгүннээбэт, биһигини 
сылатар.

Кыыс: биһиги иллэҥ кэммитигэр сынньанар
бырааптаахпыт!



Ийэ Конвенция ханнык
ыстатыйатын үчүгэйдик билэн

оҕотугар сөпкө эппиэттиэн
нааданый?



15 ыстатыйа оҕолор эйэлээхтик
мусталларын көҥүллүүр эрээри
иккис пуунунан общесто бэрээдэгин
кэһэри көҥүллээбэт. Бу түбэлтэҕэ 
уопсай дьиэҕэ олоруу
быраабылалара кэһиллибиттэр.



Үөрэнээччи:Мария Ивановна! Мин аны эн уруоккар
сылдьыам суоҕа. Мин электрик буолар санаалаахпын, 
оччоҕо эн историян миэхэ туохха наадалаах буолуой? 

Уопсайынан историяҕын бэйэн да үчүгэйдик билбэккин. 
Наар кинигэттэн көрөн кэпсиигин.Эйигиттэн атын

өйдөөх соҕус учууталы буллуннар. Оччоҕо көрүллүө!
Учуутал: бу хайдах буолбут оҕоҕунуй? Учууталы кытта

хайдах кэпсэтэҕиний?
Үөрэнээччи: миэхэ сыһыаннаах боппуруостар

тустарынан бэйэм санаабын көҥүл этэрим көҥүлүм.
Бэҕэһээ ылбыт икким иһин аҕам харчы биэрбэтэ, ол

барыта эн куһаҕаҥҥыттан.



Кырдьык эһиги үксүгүт 
куһаҕан сыана ыла - ыла

учууталы буруйдаабыккыт
элбэх буолуо.Ол гынан баран 

Конвенция этэринэн бэйэҥ 
быраапкын көмүскүүргэр туох

сыыһаны таһаарыа 
суохтааххыный?



13 ыстатыйа этэринэн бэйэ
санаатын этии, араас

информацияны ылыы, биэрии
атын киһи аатын- суолун

туһэриэ, киртитиэ суохтаах



Үөрэнээччи: Сидоров паартаны алдьатта!
Учуутал: Дьиикэй, кэм да кини оннук буолуо. Дьэ

атаһым, сарсын төрөппүттэрэ суох оскуола
аанын атыллыан суоҕа!

Сидоров: Сидоров, эмиэ Сидоров… көрбүккүт 
дуо мин алдьаппыппын?

Учуутал: мин көрөрүм да наадата суох, 
директорга бардыбыт. Атын ким буолуой!

Сидоров: бастаан дакаастаа онтон директорга
илт. Бэйэн буруйдана сылдьаайаҕын. Үҥсүөм, 

мин бырааппын куруубайдык кэһэҕин.



Уол сөпкө этэр дуо? Ханнык
ыстатыйаны учуутал кэстэ?



28 ыстатыйа
үөрэнэргэ быраабы биэрэр. 

Оскуолаҕа бэрээдэк
үөрэнээччини атаҕастаабат 

методтарынан тутуһуллуохтаах
13 ыстатыйа

Атын киһи аата – суола
тэпсиллиэ, түһэриллиэ суохтаах



Ийэ: мин үлэбэр бардым, Саша иһиккин сууй, 
маҕаһыынтан 2 килиэптэ баран ылаар

Саша: Маа, мин сарсын контрольнайдаахпын
ээ!

Ийэ: ничего, начаас ылан кэл уонна уруоккун
ааҕаар

Саша: мин оҕобун, вообще үлэлиэ 
суохтаахпын!



Бу түбэлтэҕэ ким табарый? 
Ким сыыһарый?



32 ыстатыйа
оҕо доруобуйатыгар

кутталынан суоһуур үлэнэн 
эксплуатацияны бобор, онтон
дьиэ иһинээҕи үлэ үөрэнэргэ 

да доруобуйаҕа да мэһэйдиэн 
табыллыбат.



Конец:
Знай свои права и 

уважай права других
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	Храни порядок и порядок сохранит тебя�               (латинское изречение)
	1 ыстатыйа�Конвенция 18 сааһын ситэ илик киһини «оҕо» диэн биллэрэр. Сокуоннай саас 18 саас.
	6 ыстатыйа�Хас биирдии оҕо олох олорор былдьаммат бырааптаах
	 7 ыстатыйа.�Оҕо төрүөҕүттэн бэйэтэ суруллубут ааттаах, гражданстволаах, төһө кыалларынан төрөппүттэрин билэр уонна кинилэр кыһамньыларынан туһанар бырааптаах
	16 ыстатыйа�Биир да оҕо: кини тус уонна дьиэ – кэргэнин олоҕо, дьиэтэ – уота,суруйсуута, кэпсэтиитэ (тайна корреспонденции), аата - суола сокуону кэһэн туран орооһуу объега буолуо суохтаахтар
	Билигин эһиги электроннай суруктары суруйаҕыт, араас социальнай ситимнэргэ бааргыт. Өйдөөн, эһиги страничкаҕытын таах алдьатан суруктаргытын ааҕыахтарын, хаартыскаларгытын ылыахтарын сөп. Ол иһин интернетинэн кэпсэтэргэ:�* персональнай информацияны, ол аата: мобильник нүөмэрин, электроннай почта аадырыһын, дьиэ аадырыһын, паспорт нүөмэрин, бэйэҕит уонна дьиэ кэргэҥҥит хаартыскаларын киллэрбэт ордук�* виртуальнай билсиилээхтэргит кимнэрэ биллибэт, оҕо курдук билсэн араас куһаҕан санаалаах дьон киириэхтэрин сеп
	18 ыстатыйа�Оҕо туһугар бастакы уонна толору эппиэтинэһи төрөппүттэр сүгэллэр. Кинилэр �эргиччи сайдыылаах, үчүгэй иитиилээх киһини иитэргэ кыһаналлар. Онуоха кинилэргэ государство сөптөөх усулуобуйаны тэрийэр.
	19 ыстатыйа�Государстволар төрөппүттэр уонна опекуннар өттүлэриттэн оҕолору атаҕастабыл бары көрүҥнэриттэн харыстыырга бары наадалаах миэрэлэри ылаллар
	23 ыстатыйа�Государстволар өй уонна доруобуйа өттүнэн ситэтэ суох оҕо толору уонна убаастабыллаах олоҕу олорор бырааптаах диэн ылыналлар: кинилэргэ үөрэх, идэ ылыы, эмтэнии, доруобуйаны бөҕөргөтүү, сынньалан араас көрүҥнэригэр, культурнай сайдыытыгар суоллары аһаллар.
	28 ыстатыйа�Оҕо үөрэнэр бырааптаах. Бу иһин государство араас миэрэлэри ылынар:�- босхо уонна эбэһээтилинэй начаалынай үөрэхтээһин�-орто үөрэҕи ылары көҕүлүүр�-үрдүк үөрэхтээһин баҕалаахтар кыахтарын учуоттаан араас суоллары тобулар�
	- үөрэх программатын толоруу оҕону убаастыыр, конвенция быраабылаларын кэспэт методтарынан бэриллэрин ирдиир
	31 ыстатыйа�Конвенция хас биирдии оҕо сынньанар, оонньуур бырааптаах диэн этэр. Оҕо бэйэтин сааһыгар сөп мероприятиеларга кыттар, искусство араас көрүҥүнэн дьарыктанар бырааптаах
	32 ыстатыйа�Государстволар оҕолорун экономическай эксплуатацияттан көмүскүүр эбээһинэстээхтэр. Оҕо доруобуйатыгар, олоҕор суоһуур үлэҕэ үлэлиэ суохтаах. Үөрэх ыларын мэһэйдэтэр гына ыарахан үлэҕэ үлэлиэ суохтаах
	Итини толорор иһин, государстволар:�- үлэҕэ ылыыга сааһынан хааччахтары оҥороллор�-үлэ кэмин уһунун, үлэ усулуобуйатын көрөллөр�- бу быраабылалары салайааччылар тутуһалларын ирдииллэр�
	35 ыстатыйа�Государстволар оҕону уорууну, оҕонон эргиниини суох оҥорор туһугар миэрэлэри ылаллар
	2- с чааһа�Литературнай – правовой викторина
	«Незнание закона не освобождает от ответственности»�(Станислав Ежи Лец, польский поэт, юрист)
	��� «Преступление» диэн тылы быһаарын ����                                Ответ: 
	1. Преступить��2. Действие, нарушающее закон и подлежащее уголовной ответственности
	Золушка барахсаны маачахата сарсыардаттан киэһэ хойукка дылы үлэлэтэн тахсар. Кини хаһан да эдьиийдэрин кытта бииргэ оонньообот – көрүлээбэт. Конвенция ханнык ыстатыйата кэһиллэрий?
	31 ыстатыйа�Конвенция хас биирдии оҕо сынньанар, оонньуур бырааптаах диэн этэр. Оҕо бэйэтин сааһыгар сөп мероприятиеларга кыттар, искусство араас көрүҥүнэн дьарыктанар бырааптаах
	Джунглига дьиикэй кыыллар ортолоругар олорор Маугли атын оҕолору кытта тэҥ бырааптаах оҕо диэн ааҕыллар дуо?
	1 ыстатыйа.�18 сааһыгар дылы ханнык баҕарар киһи оҕо диэн ааттанар. 18 сааһыгар сокуоннай сааһын ситэр.
	Маугли киһилии сатаан саҥарбат, бөрөлүү улуйар, ырдьыгыныыр. Таҥаһы кэппэт, иһиттэн аһаабат. Кинини туппут дьоннор Мауглины килиэккэҕэ хаайыахтарын, кыылга сыһыаннаһар курдук сыһыаннаһыахтарын сөп дуо?
	Мауглины өйүнэн, сайдыытынан мөлтөх диэхтэрин сөп.  23 ыстатыйа этэринэн итэҕэстээх оҕо эмиэ атын оҕолору кытта тэҥ бырааптаах
	Гарри Поттер опекуна киниэхэ аадырыстаммыт суруктары былдьаан ылар, уолга аахтарбат. Конвенция ханнык ыстатыйата кэһиллэрий?�
	16 ыстатыйа�Сурук, кэпсэтии кистэлэҥэ кэһиллиэ суохтаах �(тайна корреспонденции)
	Дьэгэ Бааба Иванушканы дьонуттан уоран ылар уонна дьиикэй кубаларга олордон отутус саарыстыбаҕа тиэрдэр.�Ханнык ыстатыйалар кэһиллибиттэрий?
	11 ыстатыйа�государстволар оҕону сокуону кэһэн дойдуттан дойдуга көһөрүүнү, бэйэтин дойдутугар төннөрбөт буолууну кытта охсуһар миэрэлэри ылаллар.�35 ыстатыйа�Оҕону уоруу, оҕонон эргинии суох буоларын туһугар үлэлииллэр
	Ханнык остуоруйа геройдара «олорор дьиэ тыытыллыа суохтаах» диэн бырааптара хаста да кэһилиннэ диэн үҥсүү түһэриэхтэрин сөбүй?
	«Три поросенка» остуоруйа геройдара Ниф- ниф, Наф- наф, Нуф- нуф; «Лубяная избушка» остуоруйа куобаҕа
	Ханнык остуоруйа геройа сиртэн- сиргэ, дойдуттан –дойдуга көҥүл көһөр уонна ханна баҕарар олохсуйар быраабын толору туһаммытай?
	Лягушка- путешественница
	Ханнык остуоруйа бурдук төрүттээх геройун олоҕор хаста да өлөр өлүү суоһаабытай?
	Колобок
	Ханнык остуоруйа куукулалара көҥүллэрэ күөмчүлэнэн, атаҕастанан, көҥүл үлэлиир бырааптара быһыллан баттыгастаах олоххо олороллоруй?
	“Кыһыл көмүс күлүүс тыла уонна Буратино мүччүргэннээх сырыылара”
	Буратино азбукатын атыылаан атах- балай баран Конвенция биэрэр ханнык быраабынан туһамматаҕай?� 
	Оҕо үөрэнэр быраабынан туһамматаҕа�28 ыстатыйа: босхо уонна эбэһээтилинэй начаалынай үөрэхтээһин
	Буратиноттан харчытын былдьаабыт Алиса саһыл уонна Базилио куоска уолчаан ханнык быраабын кэспиттэрэй?�
	Дьон үбэ- мала, баайа- дуола тыытыллыа суохтаах�16 ыстатыйа
	3 –с чааһа�Ситуациялары быһаар
	«Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов»�(Вольтер, французский писатель, философ, историк)
	Ийэ: Эйиэхэ хаста этиллибитэ буолуой – табаарыстаргын 11 чааска дьиэлэригэр ыыталаа диэн. Эһиги улахан музыкаҕыт, айдааҥҥыт ыаллары  сүгүннээбэт, биһигини сылатар.�Кыыс: биһиги иллэҥ кэммитигэр сынньанар бырааптаахпыт!
	Ийэ Конвенция ханнык ыстатыйатын үчүгэйдик билэн оҕотугар сөпкө эппиэттиэн нааданый?
	15 ыстатыйа оҕолор эйэлээхтик мусталларын көҥүллүүр эрээри иккис пуунунан общесто бэрээдэгин кэһэри көҥүллээбэт. Бу түбэлтэҕэ уопсай дьиэҕэ олоруу быраабылалара       кэһиллибиттэр.
	Үөрэнээччи:Мария Ивановна! Мин аны эн уруоккар сылдьыам суоҕа. Мин электрик буолар санаалаахпын, оччоҕо эн историян миэхэ туохха наадалаах буолуой? Уопсайынан историяҕын бэйэн да үчүгэйдик билбэккин. Наар кинигэттэн көрөн кэпсиигин.Эйигиттэн атын өйдөөх соҕус учууталы буллуннар. Оччоҕо көрүллүө!�Учуутал: бу хайдах буолбут оҕоҕунуй? Учууталы кытта хайдах кэпсэтэҕиний?�Үөрэнээччи: миэхэ сыһыаннаах боппуруостар тустарынан бэйэм санаабын көҥүл этэрим көҥүлүм. Бэҕэһээ ылбыт икким иһин аҕам харчы биэрбэтэ, ол барыта эн куһаҕаҥҥыттан.
	Кырдьык эһиги үксүгүт куһаҕан сыана ыла - ыла учууталы буруйдаабыккыт элбэх буолуо.Ол гынан баран Конвенция этэринэн бэйэҥ быраапкын көмүскүүргэр туох сыыһаны таһаарыа суохтааххыный?
	13 ыстатыйа этэринэн бэйэ санаатын этии, араас информацияны ылыы, биэрии атын киһи аатын- суолун туһэриэ, киртитиэ суохтаах
	Үөрэнээччи: Сидоров паартаны алдьатта!�Учуутал: Дьиикэй, кэм да кини оннук буолуо. Дьэ атаһым, сарсын төрөппүттэрэ суох оскуола аанын атыллыан суоҕа!�Сидоров: Сидоров, эмиэ Сидоров… көрбүккүт дуо мин алдьаппыппын?�Учуутал: мин көрөрүм да наадата суох, директорга бардыбыт. Атын ким буолуой!�Сидоров: бастаан дакаастаа онтон директорга илт. Бэйэн буруйдана сылдьаайаҕын. Үҥсүөм, мин бырааппын куруубайдык кэһэҕин.��
	Уол сөпкө этэр дуо? Ханнык ыстатыйаны учуутал кэстэ?�
	28 ыстатыйа�үөрэнэргэ быраабы биэрэр. Оскуолаҕа бэрээдэк үөрэнээччини атаҕастаабат методтарынан тутуһуллуохтаах�13 ыстатыйа�Атын киһи аата – суола тэпсиллиэ, түһэриллиэ суохтаах
	Ийэ: мин үлэбэр бардым, Саша иһиккин сууй, маҕаһыынтан 2 килиэптэ баран ылаар�Саша: Маа, мин сарсын контрольнайдаахпын ээ!�Ийэ: ничего, начаас ылан кэл уонна уруоккун ааҕаар�Саша: мин оҕобун, вообще үлэлиэ суохтаахпын!���
	 Бу түбэлтэҕэ ким табарый? Ким сыыһарый?
	32 ыстатыйа�оҕо доруобуйатыгар кутталынан суоһуур үлэнэн эксплуатацияны бобор, онтон дьиэ иһинээҕи үлэ үөрэнэргэ да доруобуйаҕа да мэһэйдиэн табыллыбат.
	Конец:�Знай свои права и �уважай права других
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