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Ахсаан дьарыгар технологическай карта

Ыытыллар болох: Улахан болох
Сурун уобалас: Ахсаан
Темата: 4 чыыьыла
Уобаластар: познание, коммуникация
Дьарык керунэ: Чинэтии
Уорэтэр сыала: 4 чыыьыланы чинэтии
Соруктара:
- 4 чыыьыла уескээьинин билиьиннэрии:
- О5о толкуйдуур дьо5урун сайыннарыы:
- Бэйэ-бэйэ5э истин сыьыаны, убаастыбылы иитии.
Туттуллар матырыйаал: Сыыппаралар, цветной харандаас, тэтэрээт

Дьарык
тутула
Киириитэ

1 сорудах

2 сорудах

3 сорудах

О5о сатабыла, уоруйэ5и
инэрии (олохсутуу)
Иитээччи о5олору кытта
дорооболоьор

Педагог дьарыга

О5о дьарыга

Утуо кунунэн о5олоор!
- Бугун биьиэхэ ыалдьыттар
кэллилэр. Кинилэр эьиги дьарыкка
хайдах кыттаргытын, тугу
билбиккитин коруохтэрэ, истиэхтэрэ.
-Бары кенетук
олоробут,бол5омтолоохтук истэбит.

О5олор хардараллар

1

О5олор эппиэттэрэ

5

О5олор билигин бары 1,4 дылы
ахсааны аахтыбыт.(1,2,3,4)
-аны теттеру 4,1 дылы (4,3,2,1)
-Маладьыастар.
- Остуолга 1,4 дылы сыыппаралар
сыталлар, бэрээдэгинэн
уурталыыбыт (1,2,3,4)
-Хас биирдии сыыппара анныгар
квадраттары ылан уурталыыбыт.
-1 сыыппара анныгар хас квадрата
уурдугут?(2,3,4)
Маладьыастар
Дидактическай оонньуу:
- 1,3 чыыьылалар икки ардыларыгар
ханнык сыыппара баарый?
- 3 сыыппара кэнниттэн ханнык
сыыппара баарый?
-2 сыыпара иннигэр ханнык
сыыппара турарый?
Маладьыастар
Билигин о5олор мин эьиэхэ
таабырын таайтарыам. Бары
бол5ойон олорон истэбит.

Туттуллар
тэриллэр

Бириэмэтэ

1,2,3,4
сыыппаралар
квадрат

3
О5олор эппиэттэрэ

Сыыппаралар

2

- куоска хас атахтаа5ый?
- остуол,олоппос хас атахтаахтарый?
-хас дьыл кэмэ баарый?
Маладьыастар 4.
Ол аата о5олор биьиги бугун 4
сыыппарабытын чинэтэн биэрэбит.
- 4 сыыппара тохха майгыннырый?
-Бары салгынна 4 сыыппараны
уруьуйдаан керуе5ун эрэ.

4

4 сыыппара
олоппоско

-О5олор, биьиги 4 сыыпараны хаска
хаьы эптэхпитинэ ылабытый?
(2+2,3+1)
Маладьыастар.
Физминутка.
(Геометрическай фигуралары
сэпкэ хомуйуу)
Сынньана таарыйа кыратык оонньуу
туьуеххэйин.
-Туерт муннук хас муннкутаа5ый?
-Ус муннук хас муннуктаа5ый?
-Тегурук хас муннуктаа5ый?

2
О5олор эппиэттэрэ

Геометрическай
фигуралар

4 сорудах

5
Тэтэрээткэ улэ:
Тэтэрээппитин арыйабыт. Миигин
бол5ойон истэбит. Бэриллибит
геометрическай фигуралары 1,2,3,4
сыыппаралар хаьы кердереллерунэн
кырааскалаан. (1 от куех, 2 кыьыл, 3
халлаан куех, 4 аранас)
Хамсаныылаах оонньуу;
« Бол5отолоох буол»
О5олор мин эьиэхэ билигин
сыыппаралары кердеруем. Хас
сыыппараны кердеребун да
паралаьан туруохтааххыт.

5
Тэтэрээт,
цветной
харандаастар

Тумук

- о5олор, биьиги бугун ханнык
сыыпараны хатылаатыбытый?
-туохха майгыннырый?
-хас хаьы эпптэхпитинэ 4 сыыпараны
ылар эбиппитий?
- тугу ордук себулээтигит?
-хайдах кытынныбыт ди санаатыгыт?
- маладьыастар, керсуеххэ диэри.

Сыыппаралар
О5олор эппиэттэрэ

2

