
Ыам ыйын 19 күнүгэр – Аан 

дойдуга пионерия 

тэриллибит күнэ. 

Маҥаас нэһилиэгин модельнай библиотеката 2022 сыл. 



Олунньу 17 күнүгэр Саха сиригэр бастакы 
пионерскай этэрээт тэриллибитэ. Бу кун 

Дьокуускайга Спартак аатынан 
пионерскай этэрээккэ бастакы 62 

пионердары талбыттара. Билигин хас да 
көлүөнэ дьоно кыhыл хаалтыстаах оҕо 

саастарын истинник саныыллар, киэн 
тутта кэпсииллэр. Кинилэр пионер буола 
сылдьан дойдуларыгар туhалаах эбиппит 

диэн сананаллара. Оскуолаҕа үөрэнэр 
оҕо барыта кэмигэр пионер буолара. 
Алын кылаас о5олоро кыhыл хаалтыс 

кэтэн баран улахан курдук сананаллара. 
Ким үчүгэйдик үөрэнэр, кылаас, оскуола 

нэhилиэк общественнай олоҕор 
көхтөөхтүк кыттар, ол бастакынан 

пионерга киирэр чиэскэ тиксэрэ. 
Пионерга киирбиттэр линейка5а 

торжественнай анда5ар тылларын 
биэрэрэ, старшай пионер пионерскай 

хаалтыс уонна пионерскай значок 
биэрэрэ. 



Пионердар сүрүн 

атрибуттарынан барабан 

уонна кыhыл хаалтыс 

буолара. Хаалтыс үс муннуга 

үс көлүөнэ быстыбат 

сибээhин кордороро: 

коммунистар, комсомолецтар 

уонна пионердар. 



Пионерскай значокка  кыhыл былаахха сиэрпэ 

уонна балта, умайа турар костер уонна «Будь готов» 

диэн девиз ойууламмыт. 1925 сыл ахсынньы 14 

күнүгэр значок иккис вариана көстүбүт - эрдэтээҥҥи 

значокка Ленин мавзолейа эбиллибит. Онтон 1927 

сыллаахха Ленин мэтириэтэ баар буолбут. 1934 

сыллаахха значокка девиhэ уларыйбыт-«Всегда 

готов!» диэн буолбут. 1942 сыллаахха значок 5 

муннуктаах сулус формаламмыт, ортотугар костер 

уонна «Всегда готов!» диэн девиз. 1944с костер 

оннугар сулус ортотугар сиэрпэ уонна балта баар 

буолбут, онтон сулус үрдүнэн 3 уот төлөнө 

ойууламмыт. 1962 сыллаахха значок бүтэhиктээх 

образеhа ылыллыбыт: биэс муннуктаах сулус 

ортотугар Ленин, кини аннынан «Всегда готов!» 

девиз, сулус үрдүнэн үс уот төлөнө. 



Салют - пионердар э5эрдэлэрэ. Пионер салюту стройга туран, гимн 
толоруутугар, пионерскай девизка эппиэттииргэ, «Равнение на знамя!», 

«Равнение на флаг!» диэн хамаанда5а, Мавзолейга, Ленин памятнигар, сэриигэ 
охтубут буойуннарга биэрэр. Өссө рапорт туттарарыгар, на5араадалааhыҥҥа, 

кыhыл знамяны тутууга эмиэ салют биэрэллэрэ. 



 Этэрээт былааҕа пионердар биир сомо5о 

буолууларын, биир пионерскай 

коллективка баалларын бэлиэтэ. 

Пионердар этэрээттэрин былаа5ын 

линейкаларга, парадтарга, 

бырааhынньыктарга, походтарга, 

экскурсияларга илдьэ сылдьаллара. 

Пионерскай знамя - пионерскай значок 

уонна «К борьбе за дело 

Коммунистической партии Советского 

Союза будь готов!» диэн девизтээх кыhыл 

таҥас. 



Горн пионердары маннык 

сигналларынан ынырара: «Слушайте 

все», «Сбор», «На знамя», «На 

линейку», «Тревога» уо.д.а. Горн 

тыаhатааччы- эппиэтинэстээх буолар, 

кини строевой приемнары сөпкө 

толорон, сөпкө сигналлары 

биэриэхтээх. 

Барабаны похокка, паракка 

илдьэ сылдьаллара. Этэрээт 

барабанщигын сэбиэт талара. 

Барабанщик «Марш», «Дробь» 

диэни толорор, строй 

ньымаларын сатаан толорор 

буолуохтаах. 



Анда5ар пионер этэрээтигэр 
киирэр хас биирдии о5о анда5ар 

этэр. Анда5ар маннык ис 
хоhоонноох этэ: «Я, И.Ф., вступая в 

ряды Всесоюзной Пионерской 
организации, перед лицом своих 

товарищей, торжественно 
клянусь: горячо любить свою 

Родину; жить, учиться и бороться 
как завещал великий Ленин, как 
учит Коммунистическая партия; 

всегда выполнять законы 
пионеров Советского Союза». 

 



- Сэбиэскэй сойуус пионердарын сокуонун хас биирдии пионер нойосуус 

билиэхтээх. 

- Пионер төрөөбүт дойдутугар, партия5а, коммунизмна бэриниилээх 

буолуохтаах; 

- Пионер комсомол буоларга бэлэмнэнэр; 

- Пионер кыргыhыы уонна үлэ геройдарын кытта тэннэhэр; 

- Пионер өлбүт буойуттар кэриэстэрин ытыктыыр уонна дойдутун 

көмүскүүргэ үөрэнэр; 

- Пионер үөрэ5эр, үлэҕэ уонна спортка үчүгэй; 

- Пионер кырдьык иhин охсуhар чиэhинэй уонна эрэллээх атас; 

- Пионер - октябреноктар атастара уонна баhаатайдара. 

Пионердар сокуоннара. 



1922 сыл ыам ыйн 19 күнүгэр Москваҕа бастакы пионерскай 

тэрилтэ тэриллибитэ. Коммунистическай партия, Ленинскэй 

комсомол бойобуой уонна үлэҕэ үтүө үгэстэригэр иитиллибит 

эдэр ленинецтэр тэрилтэлэрин историята – бу ханнык 

баҕарар көлүөнэ оҕо сааһын кэрэ-бэлиэ түгэннэрэ. Биһиги 

ийэлэрбит-аҕаларбыт, эбэлэрбит-эһэлэрбит, хос эбэлэрбит- 

эһэлэрбит оскуолатааҕы умнуллубат оҕо саастарын сырдык, 

үтүөҕэ үөрэммит үтүө өйдөбүллэрэ. 



 

 

Пионерскай тэрилтэҕэ оҕо 9 сааһыгар 
киирэр уонна 14 сааһыгар тахсар. Бу биэс 

сыл устата пионер үс үктэли ааһар. Хас 
биирдии үктэли ааһан истэҕин аайы, 

пионер үөрэх-үлэ үөрүйэхтэригэр, 
сатабылыгар, доҕордоһууга, дьону кытта 

сыһыаҥҥа билиитэ-көрүүтэ кэҥиирэ, 
инники олоҕор туһалаах оскуоланы 

ааһара. Пионерскай үлэ дойду, норуот, 
общество олоҕун кытта ыкса ситимнээх 

этэ. Пионер комсомол эрэллээх 
көмөлөһөөччүтэ буолан, партия 

уураахтарын, дьаһалларын толорууга 
көхтөөхтүк кыттыбыта. Бастакы 

колхозтары тэрийиигэ, улахан дьону 
үөрэхтээһиҥҥэ сэрии кэмигэр тыылга-

фроҥҥа, сэрии содулун туоратыыга, 
норуот уонна тыа хаһаайыстыбатын 

үлэтигэр «Куруук бэлэммин!» - диэн, кыах 
баарынан көмөлөспүтэ. Урукку араас 

көлүөнэ пионердара 11 пионерскай олох 
сокуонун толорон, биһиги бүгүҥҥү эйэлээх 

олохпутун тутуспут сүдү үтүөлээхтэр. 



Икки Ленин уордьаннаах Бүтүн Россиятааҕы пионерскай тэрилтэ 

баай историялаах. 1922 с. ыам ыйын 19 күнүгэр Комсомол Бүтүн 

Россиятааҕы 2-с конференциятыгар араас оҕо этэрээттэрин тэрийэр 

туһунан быһаарыы ылыммыттара. Бу күн пионерскай тэрилтэ 

тэриллибитин күнүнэн ааҕыллар. 



Пионерскай тэрилтэ бастаан 

«Спартак» аатын сүгэрэ, 1924 сыл 

тохсунньутугар В.И.Ленин өлбүтүн 

кэннэ аата иҥэриллибитэ. 1925-1926 

сыллартан оскуола иһинэн пионерскай 

тэрилтэлэр тэриллибиттэрэ. 1925 сыл 

саҕаланыыта Советскай Союзка 1,5 

мөлүйүөн пионер баар буолбута. 

Советскай былаас сууллубутун кэннэ,  

1991 сылтан пионерскай тэрилтэ 

союһа Оҕо Тэрилтэтин Федерацията 

диэн ааттанан үлэлиир. Ол гынан 

баран, сорох пионерскай тэрилтэлэр 

билигин да араас дойдуларга, Россия 

уонна Саха сиригэр бааллар. 

 



Маҥаас нэһилиэгин араас кэминээҕи пионерга киирэргэ андаҕар 

эппит пионердар. Аан дойдутааҕы пионерскай организация 

тэриллибитэ 100 сылынан – 100 хаартыска. 

Күн Ленин кэскиллээх 

Кэриэһин толорон, 

Коммуна үөрүүлээх 

Олоҕун оҥорсон, 

 

Түөс аайы төлөннөөх 

Хаалтыспыт умайар, 

Дьоллоох саас эрчимнээх 

Ырыата дуорайар. 

 



Харбаала 7 кылаастаах оскуолатын пионердара. 

Эрчиллэн, үөрэнэн 
Герой дьон буолуохпут, 

Кыайыылаах үлэнэн 
Чэчириир олохпут. 

 
Сыыйыллар 

сындыыстыы 
Күөх-куйаар халлааҥҥа 

Гагарин убайдыы 
Көтүөхпүт халлааҥҥа 

 



Горн оонньуур тыаһынан  

Сайыҥҥы күммүт үүннэ. 

Охсон тиҥий барабаан  

Этэрээти илиннээн! (Чаҕылҕан) 



Дьол, эйэ 

күүрээннээх 

Маршынан иһэбит, 

Комсомол эрэллээх 

Күүстэрэ үүнэбит. 

 



Төһө да сыл 

аастын, араас 

көлүөнэ дьон 

пионер кэминээҕи 

горн тыаһын, 

барабан 

дирбийэрин, аалай 

кыһыл хаалтыһы 

бааммыт оҕо 

саастарын үйэ-саас 

тухары 

умнуохтара суоҕа. 

Кулуһун уотун 

суоһугар дьоллоох 

олох иннибитигэр 

баарын ыра санаа 

оҥосторбут, Ийэ 

дойдуга 

бэриниилээх, 

төрөөбүт 

түөлбэбитигэр 

туһалаах, 

үөрэхтээх дьон 

буолан 

тахсыахпыт диэн 

үөрүүлээх быһыыга-

майгыга кэс тылы 

этэрбит. 



Кыһыл хаалтыспытын 

баанан, чиэс биэрэн 

суолталаах тэрээһиннэргэ: 

Улуу Кыайыы 

болуоссаттарыгар уонна 

сквердэригэр бочуоттаах 

караулга, быыбар уурунатын 

аттыгар, оскуолабыт 

үөрүүлээх тэрээһиннэригэр, 

ытык кырдьаҕастары 

чиэстээһиҥҥэ кыттарбыт. 

Тимуровскай үлэ, факеллаах 

хаамыы, «Зарница» оонньуу, 

«Пионерская правда» уонна 

«Бэлэм буол» хаһыаттар, 

«Костер» уонна «Мурзилка» 

сурунааллар — бу эмиэ 

пионер оҕо сааспыт 

умнуллубат түгэннэрэ. 

 

 

1965 - 1966 1966 - 1967 

1968 - 1969 1969 - 1970 



Взвейтесь кострами, синие 

ночи! 

Мы - пионеры, дети 

рабочих! 

Близится эра светлых 

годов, 

Клич пионеров - Всегда 

будь готов! 

 

Юны и смелы, Дружной 

гурьбою 

Будем готовы К труду и 

бою. 

Будем примером Борьбы и 

трудов. 

Клич пиоиера: "Всегда будь 

готов!" 

 

1970 – 1971  1971 - 1972 

1972 - 1973 1973 - 1974 



Оскуола5а мин тиийдим 

Бу сарсыарда бэрт эрдэ 

Пионерскай этэрээтим  

Барабаана ньиргийдэ. 

Тэҥҥэ хаамсан, хуорунан  

Ыллаатыбыт – туойдубут,  

Кыһыл знамя аннынан  

Кэккэлэһэн турдубут 

(Эллэй) 



Эдэркээн эрчимнээх  

Түөспүтүн төлөннүүр. 

Үтүөкэн кэскиллээх  

Үөрэххэ көҕүлүүр. 

Кыракый аргыспыт, 

Кып – кыһыл 

хаалтыспыт! 



Күөх тыаҕа күлүккэ  

Көр ырыа иһиллэр 

Биир, икки... 

Биир, икки ... 

Пионердар иһэллэр. 



 
 

Мы поднимаем 

красное знамя, 

Дети рабочих, смело за 

нами! 

Близится эра светлых 

годов, 

Клич пионеров - Всегда 

будь готов! 

 

 

Слышишь, товарищ, 

гроза надвигается, 

С белыми наши 

отряды сражаются, 

Только в борьбе можно 

счастье найти, 

Гайдар шагает 

впереди. 

Гайдар шагает 

впереди. 
 



Эрчиллэн, үөрэнэн 
Герой дьон буолуохпут, 

Кыайыылаах үлэнэн 
Чэчириир олохпут. 

 
Сыыйыллар сындыыстыы 
Күөх-куйаар халлааҥҥа 

Гагарин убайдыы 
Көтүөхпүт халлааҥҥа 

 
Дьол, эйэ күүрээннээх 

Маршынан иһэбит, 
Комсомол эрэллээх 
Күүстэрэ үүнэбит. 

 
 



 

 

Орлѐнок, орлѐнок, взлети выше солнца 

И степи с высот огляди. 

Навеки умолкли весѐлые хлопцы, 

В живых я остался один. 

 

Орлѐнок, орлѐнок, блесни опереньем, 

Собою затми белый свет. 

Не хочется думать о смерти, поверь мне, 

В шестнадцать мальчишеских лет. 

 

 



Костер көтөр 

кыымнара  

Үөһэ – үөһэ 

кытыастыҥ, 

Көмүс төлөн уоттара. 

Күүскэ – күүскэ 

сырдатыҥ! 



Түөс аайы төлөннөөх  

Хаалтыспыт умайар  

Дьоллоох саас эрчимнээх 

Ырыата дуорайар. 

Эрчиллэн үөрэнэн, 

Герой дьон буолуохпут 

Кыайыылаах үлэнэн  

Чэчириир олохпут!  

(С Кустуктаанап) 



 Сайыҥҥы сарсыарда күн уотун сарыала 

Лааҕыр таас түннүгүн үөһэттэн уураата 

Көмүстээх тарааҕын күн уоран саһыаран 

Көҕөрөр халлааны күөх урсун тараата. 

Солко хаалтыс кэриэтэ 

Аалай сарыал умайда  

Сырдык туман көтүүтэ  

Горн тыаһа чугдаарда. 

Лааҕыр буолан бэһиэлэй  

Ырыа ыраах Эн 

дьиэрэй! 



Радостным шагом с песней весѐлой 

Мы выступаем за комсомолом! 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионеров - Всегда будь готов! 

 

Грянем мы дружно Песнь удалую 

За пионеров Семью трудовую. 

Будем примером Борьбы и трудов. 

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

 



 
 

Юны и смелы, Дружной гурьбою 
Будем готовы К труду и бою. 

Будем примером Борьбы и трудов. 
Клич пиоиера: "Всегда будь готов!" 

 
 



Радостным шагом 

с песней весѐлой 

Мы выступаем за 

комсомолом! 

Близится эра 

светлых годов, 

Клич пионеров - 

Всегда будь готов! 



 

Мы поднимаем красное 

знамя, 

Дети рабочих, смело за 

нами! 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионеров - Всегда будь 

готов! 

 

 



«Артек» – лаа5ыр, урут-уруккуттан үгүс оҕо ырата, санаатын кыната. Сэбиэскэй 

саҕаттан пионерскай тэрилтэ сүрүн киинэ – Крым соҕуруу кытылыгар баар 

«Артек» лааҕыр. 1925 сыллаахха аан бастаан аһыллыбыт, 80 пионеры сынньаппыт 

«Артек» бастакы смената сыыйа улаатан, кэҥээн, оҕо сынньанар улахан киинэ 

буолбута. Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр лааҕыры Сталинградка, онтон Алтайга 

Белокуриха хайатын анныгар көһөрө сылдьыбыттара. 

Биһиги кыракый дэриэбинэбититтэн, 

үөрэххэ дьулуурдаах, үчүгэй 

бэрээдэктээх 

пионердарбыт ―Артек‖ лааҕырга 

сынньанар чиэскэ тиксибиттэрэ: 

1. Борисова Татьяна Кирилловна 

2. Петрова София Петровна 

3. Васильева Галина Павловна 

4. Михайлова Татьяна Иосифовна 

5. Васильева Анна Петровна 

6. Саввинова Алиса Дмитриевна 

7. Васильева Александра Васильевна 

 

Васильева Аня 1977 сылга. 

Сэбиэскэй кэмҥэ бастыҥ 

үөрэхтээх, общественнай, 

пионерскай үлэҕэ көхтөөх 

оҕолор «Артекка» 

сынньанар чиэскэ 

тиксэллэрэ. Кинилэри 

кытары тас дойдуттан эмиэ 

ыҥырыллан 

сынньаналлара, 

умнуллубат күннэрин 

Крым кытылыгар 

атаараллара. 

Билигин да «Артек» араас 

дойду оҕолоругар аана 

аһаҕас. Үөрүөхпүт иһин, 

Саха сириттэн үгүстүк 

сынньаналлар. Ону 

эрэдээксийэ почтатыгар 

кэлэр суруктар, 

хаартыскалар да 

туоһулууллар. 


