Сыала: 1.Оонньуу нөҥүө хараабылы уонна уу транспорын үлэьиттэрин чиҥэтэн үөрэтии;
2. Муора балыктарын салгыы билиһиннэрии;
Ыытыллар көруҥэ: Оруоллаах оонньуу
Үөрэтиллэр сүрүн уобалас: Билии – көруу дьо5урун сайыннарыы
Этаптара
Соруктара
Улэ керуннэрэ
Туттуллар
матырыйааллар
Сэhэргэhии
Күүтүллүбэтэх
түгэн

Үлэ ис хоьооно

Иитээччи
Чымадаан, глобус, Быһаарар,
мотуруос бэргэһэтэ хараабыл
– 6 устуука,
тутарга ыҥырар
халампаас, экран,
проектор

Оонньууга
киллэрии: 1
хардыы « Муора
устун айанныырга
тэринии»

О5олору кытта
билсиhии, оонньууга киллэрии;

Оонньуу барыыта:
2 хардыы
« Хараабылы
тутуу, айаҥҥа
турунуу»

Хараабыл
чаастарын
ырытыһан
чиҥэтэн биэрии;

Хараабылы тутуу,
ыйан – кэрдэн
биэрии, быһаарсыы

Спортивнай
модуллар,
солбуйар
оонньуурдар,
муусуканан
киэргэтии «Моряк
буолуом», «Муора
тыаhа»

Бары бииргэ
хараабылы
оҥорорго
ынырар,
быһаарсар
оҕолору кытта

Оонньуу
3 хардыыта:
« Муора
балыктара»

О5о билиитин –
көрүүтүн
кэҥэтии, муора
балыктарын
салгыы үөрэтии;

Сэhэргэhии

Слайд « Муора
балыктара»

Муора
балыктарыгар
бол5омтону
уурар

О5о оонньуур
ба5атын кө5үтүү;

Түмүктэрэ
О5олор
Бигээн тугу
таайтарарбын билэллэр,
мотуруос
бэргэһэтин
кэтэллэр,
презентацияны
көрөллөр
О5олор
хараабылы
үөрэ – көтө
туталлар

Боппуруоска
эппиэттииллэр,санааларын
этэллэр

Уу транспордарын
хатылаатылар,
билиилэрин
чиҥэттилэр;
Оонньуу сүрүн
туругар киирдилэр

-Хараабыл чаастарын хатылаан
чиҥэттилэр;
Хараабылы
туттулар,
оруолларга
ара5ыстылар;
Айаҥҥа
туруннулар.
Муора балыктарын
биллилэр

Оонньуу
4 хардыыта:
« Буур5а»

Оонньуу
5 хардыыта:
Хамсаныылаах
оонньуу«Муора балыктара
уонна акула»
Оонньууттан
тахсыы

Методическай
ыйынньыктара

Ыксаллаах
түгэҥҥэ сөптөөх
хайысханы
тобуларга о5о
бэйэтэ
быһаарарыгар кыах биэрии
Сымса, тургэн
буоларга салгыы
эрчийии

Содуллаах
балаhыанньаттан
тахсары быhаарсыы

Слайд « Буур5а»,
Трек 5: « Буур5а»

Оонньуу
О5олор
балаhыанньатын бэйэлэрэ
быhаарар
быһаарыныы
ылыналлар

Бары бииргэ
быһаарсан
дуоhуйууну
ыллылар

Быьаарыы

Бэргэhэлэр « Көтөр
балыктар», «Акула»

Оонньуу быраабылатын быhаарар, оонньуулларыгар
ыҥырар

Сынньанан
ыллылар

Түмуүтүүр улэни
ыытыы

Сэhэргэhии

Слайд « Көрсүөххэ
диэри»

Оонньуу
быраабылатынан
оонньууллар

О5олор
О5о санаатын
Оонньуу салгыы
санааларын
аhа5астык
кэлин сал5анарын
истэн түмүк
этиитэ
биллилэр
онорор,
аныгыскы
оонньууга
салгыы
оонньуулларын
этэр
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