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Бэлэмнэнии бөлөх оҕолоругар

Андреева Наталья Васильевнамузыкальнай салайааччы

Сыала

Туттуллубат материалтан музыкальнай инструменнары айан оҥоруу.

Сүрүн үөрэтиллэр уобалас

Художественно-эстетическай сайдыы (музыка)

Түһүмэхтэр

Киириитэ

Сүрүн чааһа

Соруктара

Оҕолор
интэриэстэрин
тардыы. Араас
материалтан
музыкальнай
инструмент
оҥорор
баҕаларын
үөскэтии.

Оҕолор ханнык
баҕарар
материалтан
бэйэлэрэ
толкуйдаан, айан
музыкальнай
инструмент
оҥорон
таһаарыылара

Бииргэ
алтыһыы
көрүҥ
нэрэ
Чемоданы
көрдөөһүн.
Кэпсэтии.

Сыһыарыы,
тиһии,
кырыйыы.
Оҥоро
олордохторун
а билэр
ырыаларын,
муз.
инструменнар
тустарынан
сэһэргэһии

Туттуллар
маллар

Чемодан
(Чемодан
иһигэр муз
инструмент
оҥорор араас
материаллар
бааллар.)

Түһүмэхтэр аайы тугу гыныллыахтааҕын ис хоһооно

Иитээччи
Оҕолор киирэллэригэр иитээччи
тугу эрэ (чемодан) көрдүү
сылдьар буолар. Чемоданы
көрдүүргэ көмөлөһөллөрүгэр
көрдөһөр.
Оҕолору кытта муз инструмеҥҥа
оонньоору гыммыта, муз
инструменнара суох.
Тугу гыныахха? Хайдах
буолабыт? диэн оҕолортон
ыйытар

фольга,
Сүппүт музыкальнай
трубочка,
инструменнара суоҕуттан
цветной
оҕолору ситуацияҕа киллэрэр.
кумааҕы,
кыптыый, клей,
мас оҕуруо,
щебенка,
тимэхтэр,
самоклеющай
кумааҕы.

Оҕолор
Оҕолор иитэччини
кытта тэҥҥэ
көрдүүллэр
Чемодаҥҥа баар
материаллартан муз
инструменна
оҥоруоххайын

оҕо чемодан иһигэр
баар материаллартан
бэйэтин баҕатынан,
айан музыкальнай
инструмент оҥорор

Буолуохтаах
түмүгэ.
Оҕолор
көрдүүллэр,
чемоданы
булаллар, муз
инструмент
оҥоруохтарын
баҕараллар.

Оҕо оҥорор
музыкальнай
инструменын
бэйэтэ интириэһин
өбүтэн тиһэҕэр
тириэрдиитэ.

Кэпсэтии,
бэсиэдэ.

Оҕолортон ханнык музыкальнай
инструменнар баалларын
ыйытар.
Сөбүлүүр ырыаларын ыллатар.

Музыканы
истэн, сөпкө,
тэҥҥэ
хамсаныы.
Оркестр диэн
тугун быһаарыы.
Оҕолор
бодоруһан бэйэбэйэлэрин
истиһэн
муз.инстр.
оонньооһуннара

Музыканан
хамсаныы.
Ыйытыы.
Быһаарыы.
Оркестрга
оонньооһун.

Музыкальнай
центр.

Оҕолор ханнык музыкальнай
инструмент оҥороллорун көрөн
онно сыһыаннаах
боппуруостары ыйытар. (ханнык
инструменый? Хантан билэҕин?
Дьиэҕэр ханнык муз инструмент
баарый? онно ким
оонньууруй?...)
Музыка тыаһаатаҕына оҕолору
кытта тэҥҥэ үҥкүүлүүр.

Оҕолор
Оркестр диэн тугун ыйытар.
бэйэлэрэ
оҥорбут
музыкальнай
инструменнара. Оркестрдаах оонньотуу.

Эппиэттииллэр
Ыллыыллар (музык.
сал.тэҥҥэ ыллаһар )
Музыкальнай
инструменнарын
оҥорон түмүктүүллэр.

Тарбаҕынан
үлэлиир, тугу
оҥорорун
толкуйдаабытын
олоххо киллэрэр.
Тулууру
сайыннарар.

Оҕолор үтүктэллэр,
хамсаналлар.

Хамсаныылартан
дуоһуйуу, үөрүү

Эппиэттииллэр.

Оҕо ритмы,
темпаны
Сөпкө оонньуу
үөрэнэр.
Коллективка
бииргэ оонньуур
оҕолорун кытары
ыкса ситимҥэ
киирэр. Бэйэтэ
оҥорбут
инструменынан
киэн туттан
оонньуур.

Оҕолор тыаһатан
көрөллөр.

Ырыа,
оркестр

Синтезатор,
музыкальнай
инструменнар

Синтезаторга оҥорбут
музыкатын холбуур.

Билэр ырыаларын
мелодиятын истэн
ыллыыллар. Муз
инструменнарыгар
оонньууллар.

Оҕолору кытта ыллаһар.
Баҕалаах оҕону дирижер
оҥорор.
Түмүк

Оҕо оҥорбут
музыкальнай
инструменыттан
дуоһуйуута,
үөрүүтэ

Ыйытыы.

Оҕолору хайгыыр, махтанар.
Дьиэлэригэр төрөппүттэрин
кытары музыкальнай
инструмент оҥорорго сүбэлиир.

Дирижер курдук
туттан оркестры
салайар.
Санааларын этэллэр.

Ырыаны кытта
оркестры холбуур
ыарахаттардааҕын
билии.
Сөпкө музыканы
истэн , ритмын
тэҥҥэ
оонньооһуннара.

Оҕолор маннык
туттуллубат
материалы туһаҕа
таһаарбыттарыттан
дуоһуйууну
ылааһыннара.
Салҕыы группаҕа,
дьиэҕэ
музыкальнай
инструмент
оҥорорго
көҕүлээһин.

