Космонавтика кунугэр аналлаах тумуктуур бырааhынньык
Араас саастаах о5олор белехтере
Бэлэмнээтэ: Алексеева Анна Егоровна, «М. А. Алексеев аатынан Баппа5аайы
орто оскуолатын» оскуола5а киириэн иннинээ5и уерэхтээhин суhуе5ун
иитээччитэ.
О5олорго ыалдьыт космическай танастаах Тигр киирэн кэлэр.
Тигр: О5олоор, космонавт буолан космоска кетуеххутун ба5ара5ыт дуо?
О5олор: Аhаа!
Тигр: Дьэ, оччо5о, кетуехпут иннигэр, таабырынна таайыахха уонна
космоска туох наадатын толкуйдуохха эрэ.
Ыйга дылы чыычаах
кетен тиийбэт, баран туспэт.
Ол оннугар тиийэр
Тургэн (ракета).
Ракета5а суоппардаах,
Куйаары себулуур
Английскайдыы «астронавт»,
Нууччалыыта («космонавт»).
Космонавт торуоhун бэрэбиэркэлээт, тугу эрэ кэтэр,
ол танас кислороду уонна сылааhы хааччыйар. (Скафандр).
(О5олор таабырыннары таайаллар)
Тигр: О5олор, сепке эттигит, космоска кетерге космонавт буолуохха наада.
Космонавтар саамай доруобуйалара учугэй дьоннор, ону билэ5ит дуу?
(О5олор эппиэттэрэ).
Ыытааччы: Космоска кетер уустук дьыала, бэлэмнээх эрэ киhи кетер. Ким
билэрий, куустээх, доруобай буоларга тугу гыныахха себуй?
О5олор: спорт араас керуннэринэн дьарыктаныахха сеп, зарядка оноруохха
сеп…

Ыытааччы: Сеп. Биhиги эмиэ бэлэмнэниэххэ, куус – сэниэ эбиниэххэ. Чэ
кэлин, космическай разминката оноруохха!
(О5олор физкультура инструкторын кытта разминка онороллор)
1. Космонавтарга аналлаах зарядка
(Физкультура инструктор ыытар. Тигр тахсан барар)

Ыытааччы: Экипаж, бэлэмнит дуо? Икки хамаанда5а арахсабыт.
Маладьыастар. Са5алыахпыт иннигэр бэлэмнэнэбит.
2 сорудах. «Ракета тутуу»
Хамаандаларга тэн ахсааннаах
ракета туталлар.

сымна5ас модуллары бэриллэр. О5олор

3 сорудах «Ракетанан кетуу»
Муоста5а – «куйаарга» о5о ахсааныттан бииринэн а5ыйах тегурук фишкалар
- «ракеталар» ууруллаллар. Космическай музыка тыаhаата5ына, о5олор
«куйаарга» суурэллэр, музыка тохтоото5уна - «ракеталарга киирэллэр».
Сырыы ахсын фишкалары ке5урэтэн иhиллэр. Бутэhик хаалбыт - о5о кыайар.
Ыытааччы:
Планеталарга кетерге
Биhигини тургэн ракеталар куутэллэр.
Ханнык планета5а ба5арабыт, онно кетебут!
Ол эрэн, биир кистэлэн баар:
Хойутаабыкка миэстэ суох!
(Космическай музыка тыаhыыр)
4 сорудах «Космическай пазл хомуйуу»
Хартыынкалары хас да чааска кырыйыллар. О5олор пазл хамаанданан
хомуйаллар.
5 сорудах «Скафандр кэтии»
Иитээччи кердерер, о5олор утуктэллэр – пантомимика.
6 сорудах «Инопланетянин»
Ыытааччы: О5олор космическай считалка билэ5ит дуо?
Ракетанан кеппуппут
Куйаарга планета5а.
Кетен кэлэн туспуппут,
Тула керен уердубут:
Ким эрэ онно олорор.
(Считалка

кеметунэн

эккирэтээччи

инопланетянин бэргэhэтин кэтэрдиллэр.)
О5олор:

«инопланетянин»

талыллар,

Биhиги - Сир олохтоохторо,
Суурэбит – кетебут.
Чэ эрэ, биhигини сит,
Биир, икки ус, биhигини тут!
(Космическай бэhиэлэй музыканан «Инопланетянин» о5олору тутар.
Тутуллубут о5олор олорон иhэллэр).
Ыытааччы: О5олор, соруда5ы бары толордугут, аны билигин теттеру
Сирбитигэр теннуе5ун. Кургутун баанын, учугэйдик олорун. Харахпытын
симиэ5ин. (Космическай музыка тыаhыыр.)
Ыытааччы: Теттеру ахсааны аа5ыа5ын: биэс, туерт, ус, икки, биир!
Тигр: Хайа о5олор, космоска, куйаарга баран кэлбиккитинэн, сорудахтары
толорбуккутунан

э5эрдэлиибин!

Уонна

ба5арабын! (О5олор бэлэхтэрин туталлар).

на5араадабын

туттарыахпын

