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Ыытыллар бөлөҕө

Улахан бөлөх

Дьарык устатын бириэмэтэ

25 мүнүүтэ иһинэн.

Дьарык темата

«Доҕордууларга көмө»

Сыала

Конструирование (таҥан оҥоруу) дьарыгар доҕордуу сыһыаҥҥа иитии

Соруктара

Үөрэтэр: Конструирование (таҥан оҥоруу) ньымаларын чиҥэтии (по
образцу, по условиям, по замыслу). Ахсааны хатылааһын.
Сайыннарар: Оҕо болҕомтолоох буолуутун, толкуйдуур дьоҕурун
сайыннарыы.
Иитэр: Оҕо-оҕону кытта алтыһарыгар биир сүбэни буларга, түмсүүлээх
буоларга иитии.

Дьарык көрүҥэ

Лего конструкторынан оонньуу.

Дьарык тутула

1.Тэрээһин чаас
2. Сүрүн чаас
3.Түмүк

Үөрэтии уобаластарын алтыһыылара

Оҕо билэр-көрөр дьоҕурун сайыннарыы,
Оҕо тылын – өһүн сайыннарыы,
Оҕо этин-сиинин сайыннарыы.

Педагогическай технологиялары
туһаныы

Оонньуу, лего-конструирование технологиялара

Педагогическай ньымалар

Схеманан үлэ, бэсиэдэ, көрдөрүү, быһаарыы.

Туттуллар тэриллэр, матырыйааллар

Экран, проектор, ноутбук
Лего конструктордар (кыра, орто кээмэйдээх), схемалар, лего дьоннор,
рулетка, мөһөөччүк.

Туһаныллыбыт литература

№

Түһүмэхтэ
р

1

Тэрээһин
чаас

Тэрийии
көрүҥэ

Сүрүн

Дьарык хаамыыта

- Дорооболоһуу Музыка тыаһыыр. Иитээччи оҕолорун кытта сиэттиһэн киирэллэр
-Үтүө күнүнэн!
- Быһаарыы

2

Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования «Мозаика», авторы-составители - В.Ю.Белькович,
Н.В.Гребёнкина, И.А.Кильдышева. – Москва: Русское слово, 2014.

Кэпсээһин

-Оҕолоор, бүгүн биһиги Лего дойдутугар күүлэйдии кэллибит.
Көрүөҕүҥ эрэ, хайдахтаах кыраһыабай тутуулаах дойдутун
(остуолга Лего дойдута таҥыллан турар). Туох-туох баарый,
ааттыаҕыҥ. Сөөп, мин бу дойду олохтоохторун туһунан истибиппин
кэпсиим. Истиэххитин баҕараҕыт-кимнээх бу дойдуга олороллорун?
 Иитээччи кэпсээнэ

чааһа

(слайданы
туһанан)

- Лего дойдутугар доҕордуулар олохторун
Лего дойдутугар биэс доҕордуулар олороллор (слайдаҕа лего
дьоннор көстөллөр). Кинилэр олус эйэлээхтэр, куруук бииргэ
сылдьаллар, бэйэ-бэйэлэригэр көмөлөһөллөр. Биир эмэ
доҕордоро атын сиргэ бардаҕына – суохтаһаллар. Бары бииргэ
мустан оонньуулларын ордороллор эбит.
- Доҕордоһуу туһунан бэсиэдэ

Бэсиэдэ

Онтон, оҕолоор, эһиги доҕордооххут дуо? Доҕорун туһунан ким
кэпсиэй? (Оҕолор кэпсээннэрэ)
Наһаа үчүгэй доҕоттордоох эбиккит. Доҕотторгутун кытта өрүү
эйэлээх сылдьыҥ. Эйэҕэс киһи үгүс доҕордоох буолар диэн өс
хоһооно баар.

Проблемнай
ситуация

- Проблемнай ситуацияны быһаарыы, көмөҕө барарга ыҥырыы
(Тыал тыаһыыра иһиллэр, слайдаҕа доҕордуу Лего дьоннор
көстүбэттэр)
Хайаа, Лего дойдутугар күүстээх тыал түһэн, доҕордуулары
көтүтэн кэбистэ дии! Уой, доҕордуулары ханна-ханна илдьэ
барбыта буолуой?! Аны мунан, сүтэрсэн кэбиспиттэрэ буолуо!
Төһө эрэ хомойо сылдьаллар! Хайыыбытый, оҕолор,
доҕордуулары көрдөөн булуһуннарабыт
дуо?
(Оҕолор
эппиэттииллэр).
Көрдүү барарга ахсаан бэрээдэгинэн айанныахтаахпыт. Ахсаан

ханнык сыыппараттан саҕаланарый? Саамай сөп, бастакы
сиргэ барыаҕыҥ.
(Салгыы иитээччи уонна оҕолор сорудахтары толоро
бараллар)
1 сорудах: «Ойуута таһаар».
Схеманан үлэ,
Пааранан үлэ: Сардаана сибэкки, чоппууска, ыт ойуутун лего
пааранан үлэ
планшетка таһаарыы.
(работа
по
(Сөпкө толордохторуна – икки Лего дьон көстөллөр)
образцу)
2 сорудах: «Башнята таҥ».
Иитээччи оҕолорго биирдиилээн рулетканы эргиттэрэр. Ханнык
Иитээччи
сыыппара түбэспитинэн, оҕолор лего деталларыттан башня
сорудаҕынан
таҥаллар.
таҥар
үлэ
(работа
по
(Сөпкө толордохторуна – эбии үс Лего дьон көстөллөр)
условиям)
Уой, оҕолоор, доҕордуулары барыларын буллубут. Үөрбүттэр
аҕай. Үөрүүбүтүттэн кыратык оонньоон, үҥкүүлээн, хамсанан
ылыаҕыҥ.
Хамсаныылаах
оонньуу

«Леголаах мөһөөччүк»
Мөһөөччүк иһигэр сыыппаралаах леголар бааллар. Төһө ахсааннаах
лего деталын оҕо таһаарар да – оччо сахалыы үҥкүү
хамсаныыларын толорор. (Үҥкүү хамсаныыларын оҕо көрдөрөр,

иитээччи көмөлөһүөн сөп)
Наһаа үчүгэйдик үҥкүүлээтибит, сэргэхсийдибит. Аны билигин,
оҕолоор, доҕордуулары Лего дойдуларыгар тиэрдиэххэ наада.
Дойдулара ырааҕа бэрт буолан, поездынан эрэ тиийэр
кыахтаахтар. Онтон биһиэхэ поезд эрэ баар, көрүҥ эрэ, туохтар
тиийбэттэрий? (Остуолга көрөллөр). Саамай сөп, вагоннара
тиийбэт бу поездка. Оччоҕо хайыыбытый? Сөпкө этэҕит –
таҥан оҥорон кэбиһиэҕиҥ.
“Доҕордуулар вагончиктара”.
Оҕо
бэйэтин Легонан оҕолор вагончик оҥорон доҕордуулары олордоллор. Тимир
баҕатынан
суолунан айаннатан Лего дойдутугар илдьэн биэрэллэр.
таҥар
үлэ
(работа
по
замыслу)
3

Түмүк

Бэсиэдэ

Доҕордуулар дойдуларыгар төннөн үөрүү бөҕөтө. Эһиэхэ
махталлара муҥура суох. Доҕор доҕорун алдьархайга
хаалларбат диэн эмиэ өс хоһооно баар. Эһиги тыал түһэн
алдьархайга түбэспит доҕордууларга көмөлөспүккүтүттэн мин
наһаа үөрдүм эмиэ. Сорудахтары сөпкө, сыыһата суох
оҥорбуккут эмиэ үөрүүлээх.

Чиҥэтии

Эһиги санааҕытыгар, ханнык сорудаҕы саамай үчүгэйдик
толордугут? Оттон ханнык сорудах ыарахан этэй? Сорудах
толорорго бэйэ-бэйэҕитигэр көмөлөстүгүт? Олус үчүгэй!
Манан биһиги Лего дойдутугар сырыыбыт түмүктэнэр.

Түмүктээһин

Көрсүөххэ диэри!

