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Кунэ-дьыла: Ахсынньы 18 кунэ
Бырайыак аата: Кыьын :Лаглайбыт куех харыйа
Белех: Араас саастаах о5олор
Тэрээьин керунэ: Бэриллибит туттар малларынан о5о толкуйдаан , айан онорорун сайыннарыы.(илии оноьуга)
Сыала: О5о бэйэтин толкуйунан уонна ба5атынан, саталынан харыйа оонньуурун айан оноруутун ситиьэр септеех эйгэ
тэрийии.

Туьумэхтэр
1.Сылыктааьын:

Дьайымал ис хоьооно
И:-Утуе кунунэн, о5олоор!
О:-Утуе кунунэн(бары тегуруччу муоста5а олорон
дорооболоьоллор, кэпсэтэллэр, уопсай теманы кэпсэтии)
(Группа иьигэр симэммэтэх харыйа турарын ейдеен
кереллер )
Соьуччу тугэн: Харыйа санаран , о5олортон кердеьер.
Уаай ! хайа, харыйабыт санарда дии !
Харыйабыт хомойбут

2.О5о дьайымалын былааннааьын
Харыйа таьыгар хопто турар.
Уаай ,бу хопто иьигэр туох баара буолуой?(о5олор хоптону
аьаллар, кереллер)
Бары соьуйаллар.
3.Эйгэ билиьиннэриитэ(презентация)
4.О5олор дьайыылара
5.Улахан киьи.
6.Рефлексия(тумуктээьин)
О5олор бэйэлэрин дьарыктарын ырыталлар,
сыаналыыллар. Ситиьиилэрин кердереллер.

Иитээччи тэриллибит эйгэни билиьиннэрэ,о5о биир эйгэни
талар
О5олор хоптоттон кырыллыбыт картоннары араас
быалары, блесткалары ыланнар клейдаан харыйа
оонньуурун онордулар
О5олор дьарыктарын кэтээн керуу, кемелеьуу
О5олор харыйа онньуурун онорон бутэн Харыйаны
симииллэр уерэллэр-кетеллер. (Ырыа тыаьыыр)
Елка тула хороводтаан ыллыыллар-хамсаналлар

О5о сайдар кииннэ дьарыктаныыта/туруоруллубут сыалы ситиьии
Модель ( эйгэ
тэрийиитэ)

Дьарыгы
Дьарык ис
билиьиннэрии(презентация) хоьооно

Туттуллар
матырыйааллар

Онньуу киинэ
«Сана дьылла5
мастерской»

Группа ортотугар симэммэтэх
харыйа турар. Харыйабыт
хомойбут уонна о5олортон
кердеьер.
-О5олоор,сана дьылбыт
чугаьаата мин биир да
симэ5им суох, миигин
баьаалыста киэргэтин.
О5олоор харыйабыт
хомойбут, харыйаны
киэргэтэбит дуо? Диэн
ситуация туруоруу о5олор
интэриэстэрин ке5улээьин.

Харыйа, ИКТ
технологияннан
аудиозвонок
тыаьатыы, араас
дьэрэкээн
кумаахылар,
бантиктар,
блесткалар, клей

О5олор эмиэ
соьуйаллар.
Харыйаны
киэргэтиэн, симиэн
ба5арар санаа
уескуур.
Группа ортотуттан
хопто булан,
киэргэтэр маллары
булан ылаллар.
Харыйа оонньуурун
онороллор

Тумук. О5о
ситиьиитэ, онорон
таьаарыыта.
О5олор харыйаны
киэргэтэн, симээн
бутэллэр . Илииннэн
онорбут
харыйаларын
оонньуурун
ыйыыллар.
Хоровоодтаан ырыа
ыллыыллар.О5о
бэйэтин
туруоруммут
сыалын,
толкуйдаабытын
араас ньыманы
туттан ситиьиитэ.

