Детсад улахан саастаах о5олоругар саҥарар саҥаны, билэр-кѳрѳр дьоҕуру сайыннарыыга дьарык технологическай картата.
Иитээччи: Павлова Аида Христофоровна
пед.стаж: 8 сыл
категория: 1
Дьарык тиэмэтэ: И.Н.Барахов «Манчаары» хаһыаты тэрийээччи уонна бастакы эрэдээктэр.
Дьарык сыала: Сахалыы тылынан маҥнайгы «Манчаары» хаһыаты таьаарбыт И.Н.Барахов туһунан оҕолорго билиһиннэрии, кэпсээһин.
Дьарык соруктара:
1. И. Барахов биографиятын туһунан билиини хаҥатыы.
2. Сахалыы тылынан бэчээттэммит маҥнайгы «Манчаары» хаһыат историята.
3. Редактор, журналист, художник профессияларын билсии.
4. Оҕолор кѳмѳлѳрүнэн «Күнчээн» улахан бѳлѳх группа туһунан хаһыат оҥорон таһаарыы, коллективнай үлэ.
Тылы байытар үлэ: редактор, журналист, художник
Туттуллар кѳмѳ тэриллэр: ноутбук, проектор, экран, ватман, ѳҥнѳѳх харандаас, клей, кыптыый, бейджиктар («журналист», «художник»,
«редактор»)
Инники үлэ: «Саха сирэ, Россия» оҕоҕо Россия, Саха сирин картатын билиһиннэрии, кѳрдѳрүү. «Мин дойдум Үѳһээ Бүлүү» оҕо тѳрѳѳбүт
түѳлбэтин билиһиннэрии, олорор дьиэтин, уулуссатын аатын үѳрэтии. «И.Барахов Саха сирэ сайдарыгар сүрүн үлэтин кытта билсиһии».
Дьарык
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И. Барахов
Үтүѳ күнүнэн оҕолор! Үѳһээ Бүлүүбүтүгэр баар Харбалаах
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- оҕолор Харбалаахха
баар аймахтарын,
күүлэйдии бара
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Үѳһээ Бүлүү
картата
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Харбалаах
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Оҕо билэр-кѳрѳр
дьоҕурун
сайыннарыы.
Үѳһээ Бүлүү
картатын билиини
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Тѳрѳѳбүт дойдубут
чулуу дьоннорун
туһунан билиини
хаҥатыы.
Хаһыат суолтатын
туһунан билиини

туһунан кэпсииллэр.

Былыыр-былыр Харбалаах нэһилиэгэр 1898 сыллаахха
кыһын олунньу 13 кунугэр И.Н.Барахов күн сирин
кѳрбүт. Кини Үѳһээ Бүлүүгэ оскуоланы бүтэрбит, онтон
Дьокуускай куоракка учуутал үѳрэҕэр үѳрэммит. Кини - оҕолор эппиэттэрэ.
саха тыла сайдарын туһугар олус кыһаллар, саха тылын

булан кѳрүү.
2 слайд.
И.Н.Барахов
портрета
кѳстѳр.
3 слайд.

чиҥэтии.
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хаһыат
сирэйэ
кѳстѳр.
4 слайд.
«Кыым»
хаһыат
сирэйэ
кѳстѳр.

олус таптыыр эбит. Ол иһин Саха сиригэр аан
бастакыннан сахалыы тылынан хаһыат бэчээттээн
таһаарарга толкуйдаабыт. Ол хаһыатын «Манчаары»
диэн ааттаабыт. Саха дьоно сахалыы тыллаах хаһыат
бэчээттэммититтэн олус үѳрбүттэр, махтаммыттар. Күн
бүгүҥҥэ диэри И.Н.Бараховка махтаналлар. Ол
«Манчаары» диэн хаһыат уларыйан билигин «Кыым»

Сүрүн
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Редактор,
журналист,
художник
профессиялар
ын билсии.

хаһыат диэн ааттанан тахсар. Эһиги дьиэҕитигэр
«Кыым» хаһыат ааҕаллар дуо дьоҥҥут? Хаһыакка аан
дойду сонуннарын, араас кэпсээннэри суруйаллар.
Оҕолор, хаһыат бэчээттэнэн тахсарыгар кимнээх
үлэлииллэрин билиэххитин баҕараҕыт дуо? Журналист
диэн араас интэриэһинэй сонуннары дьонтон ыйытан
сурунар.
ЖУР-НА-ЛИСТ диэн хатылыаххайын эрэ.
Журналист ол суруммутун редакторга илдьэн биэрэр.
РЕ-ДАК-ТОР диэн эттибит эрэ.

- оҕолор эппиэттэрэ.
ЖУР-НА-ЛИСТ
хатылыыллар.
РЕ-ДАК-ТОР
үтүктэллэр.

Редактор ол суруллубуту ааҕар уонна кѳннѳрѳн,
бэрээдэктээн хаһыакка бэчээттиир.
Онтон художник ол кэпсээни ааҕар уонна ол кэпсээҥҥэ
туох туһунан суруллубутун хаһыакка уруһуйдуур.
ХУ-ДОЖ-НИК диэн хатылыахха эрэ.
Оҕолор
кѳмѳлѳрүнэн
«Күнчээн»
улахан бѳлѳх
группа
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- оҕолор эппиэттэрэ.
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Редактор
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6.художник
үлэлии
олорор
хаартыската.

Журналист,
художник
- 8 журналист буолуон талыы.
Бейджик
(группаҕа 16 оҕо баар) биһиэхэ 8 журналист наада. Ким баҕалаах оҕону
кэтэрдии.
Оҕолор, биһиги бэйэбит группабыт туһунан хаһыат
оҥорон таһаарабыт дуо?

Оҕо тылын
саппааһын
байытыы, билэркѳрѳр дьоҕурун
сайыннарыы.
Саҥа
профессиялары
билсии: редактор,
журналист.

Оҕо тылын
саппааһын
байытыы, билэркѳрѳр дьоҕурун
сайыннарыы.
Биир саастаахтарын

хаһыат
оҥорон
таһаарыы,
коллективнай
үлэ.

журналист буолуон баҕарар?

Сѳп, биһиэхэ 8 художник наада. Ким художник
буолуон баҕарар?

Онтон мин редактор буолуом. Сѳбүлэһэҕит?
(«редактор» диэн суруктаах бейджик кэтэр.)

талыы. Түѳстэригэр
«журналист» диэн
суруктаах бейджик
кэтэрдии.
-8 художник буолуон
баҕалаах оҕону
талыы. Түѳстэригэр
«художник» диэн
суруктаах бейджик
кэтэрдии.

Журналистар оҕолортон иитээччи кѳмѳтүнэн интервью
ылаллар. Блокноттарыгар «суруналлар». (Аатыҥ
кимий? Сааһыҥ хаһый ? Тугунан оонньуургун
сѳбулүүгүн? Ханнык мультигы кѳрѳргүн сѳбүлүүгүн?
о.д.а.) Журналистар художниктары кытары кѳмѳлѳѳн
хаһыакка (батман) уруһуйдууллар.
ЭтиМузыка
хааны
доҕуһуоллаах
сынньаты
хамсаныылар
ы

Түмуктүү
р түһүмэх

Оҕолор
санааларын
үллэстэллэр

Иитээччи экраҥҥа музыка доҕуһуоллаах хамсаныылаах
мультигы холбуур. Үтүктэр.

Бэлэм хаһыаты кѳстѳр сиргэ ыйыыллар.

Оҕолор экраҥҥа
кѳстѳр хамсаныылары
үтүктэллэр.
Ыллаһаллар.

Бэлэм хаһыаты кѳрүү,
кэпсэтии.

Ватмаҥҥа
иитээччи
группа
аатын
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суруйан
биэрэр.
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р
кырааскалы
ыллар.
Журналиста
р оҕолортон,
иитээччилэр
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Экраҥҥа
музыка
доҕуһуоллаа
х
хамсаныыла
ры кѳрдѳрѳр
мультик
холбонор.
Ыйытыылар,
эппиэттэр.

кытары уопсай тыл
булар дьоҕурун
сайыннарыы.
Иллээх-эйэлээх
эйгэни олохтооһун.
Оҕо тарбахтарын
сайыннарыы,
уруһуйдуур
баҕатын
кеҕүлээһин.

Оҕону эт-хаан
ѳттүнэн
чэбдигирдии,
музыкальнай
ритмын
сайыннарыы.

Үлэ түмүгүттэн
дуоһуйуу.

