Детсад улахан саастаах о5олоругар дьарык технологическай картата
Иитээччи: Спиридонова Мари-Энн Алексеевна, учуутал-логопед
Педстаж: 8 сыл
Категория: 1 категория
Дьарык тиэмэтэ: И.Н. Барахов уонна кини до5отторо Саха сирин автономиятын тэриллиитигэр оуроллара
Дьарык сыала: Саха сирин автономията тэриллиитигэр сункэн кылааттаах общественнай улэьит И.Н. Барахов о5о сааьын, до5отторун
уонна сурун улэтин о5олорго билиьиннэрии.
Дьарык соруктара:
1. Исидор о5о сылдьан оонньообут оонньуурдарын, дьарыктарын кытта билсиьиннэрии.
2. Оскуола саастаах о5о Исидор дьо5урдарын кэпсээьин.
3. И.Н. Барахов Саха сирин автономиятын тэриллиитигэр сурун кылаатын билиьиннэрии.
Тылы байытар улэ:
Туос- хатан хатырыгын сулбурутан ылан хатардыбыттарын туос дииллэр.
Печать – докумуонна туттуллар тэрил.
Туттуллар кеме тэриллэр: ноутбук, проектор, экран, былыргы сахалыы оонньуурдар, кукольнай театр (геройдара: Исидор Бараахап,
Платон Ойуунускай, Максим Аммосов, нууччалар, сахалар, теплоход, самолет, тойоттор, сурук).
Инники улэ: Оскуола5а туохха уерэтэллэрин быьаарыы. Герой диэн кими этэллэрин быьаарыы. Саха омуга атыттартан уратытын, атын
омуктары уерэтии.
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интерес уескэтэбит.

- Бу оонньуурдар туохтан
оноьуллубуттарый?

- Маннык оонньуурдарынан оонньуо этигит
дуо?
(Кэпсэтии буппутун кэннэ баспытаатал этэр):
О5олоор, бу оонньуурдарынан урут биир
эьиги курдук 5 саастаах уол наьаа себулэээн
оонньообут эбит. Кинини керуеххутун
ба5ара5ыт дуо? Билсиьэбит дуо? (О5олор
билсиьиэххэ дииллэр. Баспытаатал о5олору
олоппоско баран олорорго ынырар)
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Кини маннык оонньуурдарынан оонньоон
тебетугэр баар мэйиитин, ейун сайыннарбыт
(Экранна мэйии уонна сахалыы оонньуурдар
уруьуйдара тахсар). Ейдеех ба5айы уол
буолан улааппыт. Оскуола5а киирэн баран
биэс эрэ сыананнан уерэммит. (Экранна биэс

мотивация уескуур.

сыана уонна Бараахап бастакы учууталын
хаартыската тахсар). Туйгун уерэнээччи
буолбут. Учуутала наар хайгыыр эбит
кинини. (Исидор Бараахап оскуола5а
уерэммит хаартыската кестер). Ким
эьигиттэн оскуола5а уерэниэн ба5арарый?
Оскуола5а киирдэххитинэ бастаан тугу
сатыыр буолуоххутун ба5ара5ыт? (О5олор
эппиэттэрэ: суруйарга, аа5арга, суоттуурга.)
Сеп, маладьыастар. Исидор оскуола5а аа5а
уерэнэн баран наьаа элбэх кинигэни аа5ар
буолбут.(Экранна элбэх да элбэх кинигэ
арааьа тахсар). Кини наар этэр эбит:
кинигэни аахпат о5о билиитэ-керуутэ
намыьах буолар. Ол аата кини кинигэ аа5ар
буолан билиитэ элбээбит.
Кини улаатан улахан да киьи буолан баран
кинигэ аа5арын тохтоппотох. (Экранна
Исидор улааппыт хаартыската). Ол сылдьан
бэйэтин курдук кинигэ аа5алларын себулуур
ейдеех ба5айы табаарыстардаммыт. Ааттара

Платон Ойуунускай, Максим Аммосов.
(Уьуен турар хаартыскалара).
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кестер). ( Хамсаныылара: куобах – ыстаныы,
тайах- тарбахтары саратан баран кэйэр
курдук хамсаныы, суор- илиибитинэн туора
бытааннык далбаатааьын, чыычаах –
илиибитинэн туора тургэнник далбаатааьын,
ат- атахпытынан дьиэрэнкэйдээьин).
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буукубалары уерэппэккит. Уонна биьиги
туох диэбиппитинэн сылдьар буола5ыт».
Онуоха сорохтор себулэспиттэр. «Сеп, оннук
буоллун, чэ» – диэбиттэр. Арай Исидор,
Платон, Максим уонна кини табаарыстара
эрэ:
«Суох, хайдах да оннук буолбат. Биьиги
сахаларбыт, Саха сиригэр олоробут, сахалыы
санарыахтаахпыт уонна барыта сахалыы
буолуохтаах» - диэбиттэр.
Онуоха кэлбит дьоннор эппиттэр: «оччо5о
сурукта суруйун уонна ыраах Москва5а
олорор тойотторго илдьэн биэрин» диэбиттэр. Ол иьин Исидор, Платон уонна
Максим Москва5а барбыттар: бастаан
теплоходунан, онтон самолетунан. Онно
тиийэн суруктарын биэрбиттэр, улахан
мунньах буолбут, онтон себулэьэбит диэннэр
кумаахыга бэчээт туруорбуттар.

Онтон Исидор табаарыстарын кытта тептеру
Саха сиригэр кэлбиттэр уонна эппиттэр:
«Керун бу мантан ыла биьиги сахалыы
санарар, сахалыы таннар, оонньуур
буолабыт». Ону истэн сахалар бары
уербуттэр уонна Исидоры уонна кини
табаарыстарын «норуот уолаттара, геройдар»
диэн ааттыыр буолбуттар.
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Бу кимий? – Исидор Бараахап.
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Бу кимий? – Максим Аммосов.

эппиэттии

Кинилэр ханна бара сылдьыбыттарый? –

уерэнэр.

Москва5а
То5о? – Бэчээт туруоттара.
То5о кинилэри сахалар геройдар
диэбиттэрий? (О5олор эппиэттэрин истии).

