Технологическай карта
Саңарар саҥаны сайыннарыы (орто болох)
Темата: «Т доро5оону чуолкайдык саҥара уорэнии»

Иитээччи:
Попова Ньургуйана Николаевна

Уорэтэр сыала оруга:
- Эрчиллии, оонньуу кѳмѳтунэн дор5оону чуолкайдык санарга эрчийии.
- Истэр, уѳрэтэр аппараты.
Сайыннарар сыала- соруга:
- Истэр, санарар, илиинэн онорон таһаарар сатабылларын сайыннарыы.
- Ахсаан аа5ар уѳруйэ5и чинэтии, толкуйдуур дьо5урдарын сайыннарыы.
Иитэр сыала –соруга:
- Тулалыыр эйгэ5э истин- эйэ5эс сыһыанна иитии.
- Бѳлѳ5унэн улэлиир кэмнэ бэйэ- бэйэ5э кѳмѳлѳһѳргѳ бол5омтолоох, иллээх буоларга иитии.
О5о деятельнаьын коруннэрэ: «Билии- коруу», «Алтыһыы», Тылы сайыннарыы, «Эти- сиини сайыннарыы, чѳл турук.
«Айар- тутар».
Тууттуллар матарыйааллар: ТСО, ойуулааах хартыынкалар, тиин макета, тэллэйдэр, туораахтар, платок, клей,
салфетка, тэллэй нэмиэттэрэ, кумаа5ы илииһэ А4.

Чаастара

Соруктар

Тэрээһин чааһа О5о
бол5омтотун
тардыы
Сурун чааһа

Эрчиллии,
оонньуу
кѳмѳтунэн
дор5оону
чуолкайдык
санарга
эрчийии.

Иитээччи
туһанар
тэриллэрэ
Компьютер,
проектор

Хас биирдии чааска холбуу дьайымал тутула
Иитээччи
Оҕо

Утуо кунунэн о5олоор! Мин
«Чуораанчык» уһуйаантан
кэллим эһигинниин билсээри,
оонньоору, аатым Ньургуйана
Николаевна.
Экранна
О5олоор, тылчааммытын
кѳстѳ
эрчийэ туһуѳх.
турарын
Тылчаннарбытын эрчийдибит,
утуктуу
ханнык ба5ара дор5оону
санарарга бэлэм буоллубут.
О5олоор, оонньуургутун наһаа
собулуугут ди. Оонньуу
барарбытыгар тугунан айаннаан
тиийиэхпитин сѳбуй?
Экранна
Толкуйдаан эрэ. Поеьынан
поезд ойуута айанныыр эбиппит. Онтон
кѳстѳр.
поездпыт хайдах тыаьыырын
ким билэрий? бары
хатылыа5ын. Чэ, эрэ, мин
кэннибиттэн тутуьан турдубут
поездпытыгар олорон
айанныа5ын.
Бастакы тохтобулбут «Т»
дор5оон тохтобула эбит. Чэ,

Утуо кунэн!

Утуктэллэр

Бэйэлэрин
эппиэттэрин
этэллэр
Т-т-т-т
Т-т-т-т
Т-т-т-т

Иитэруорэтэр
уобаластар
алтыһыылара
«Алтыьыы
эйгэтэ»

Тумук

О5о
бол5омтотун
тардыы

«Алтыһар»,
Толкуйдуур
«Билэрдьо5урдарын
кѳрѳр»,
сайыннарыы
«Тылы»,
«Эти- сиини»
сайыннарыы

Экранна «Т»
дор5оон
ойуута
кѳстѳр

Ахсаан аа5ар
уѳруйэ5и
чинэтии,
толкуйдуур
дьо5урдарын
сайыннарыы

Хоһоон

эрэ, бары «Т» диэн санарыа5ын
эрэ . Биьиги бугун «Т»
дор5оону чуолкайдык санара
уорэниэхпит. Корун эрэ,
о5олоор, «Т» дор5ооммут
туохха майгынныырый?
(о5олор бэйэлэрин эппиэттэрин
этэллэр).
О5олоор, «Т» дор5ооммут
биһиэхэ тэллэйгэ майгынныыр
эбит.
Бу тохтобулга корун,
эрэ,хаартыынкалар бааллар.
Бары биирдиини ылыа5ын,
кимиэхэ туох ойуута тубэстэй?
Коля са5алаа. Онтон эйиэхэ
туох ойуута баарый Катя?
Маша? Айсен? Вова? Айта?
Бу ойууларбытыгар барытыгар
бастакынан ордук элбэхтик
ханнык дор5оон иһиллэр
эбитий?
«Т» дор5оон иьиллэр эбит.
«Тт», «Тт» диэтибит эрэ бары.
Онтон билигин сал5ыы
айаммытыгар турунабыт «Т»
дор5ооммутун санаран.
Иккис тохтобулбутгар

Бэйэлэрин
эппиэттэрин
этэллэр

Тэллэй, торт,
тигр,
тыраахтар

«Т» дор5оон
иьиллэр.
Т-т-т-т
Т-т-т-т

аа5ыыта
Оонньуур
мас тиин

Слайд

Физминутка
ункуу
«Тиинчээннэр»

кэллибит. Манна таабырын
тохтобула эбит.
Тииттэн тииккэ ойуоккалыыр
эриэхэ аьалыктаах кыыл баар
уьу.
Саамай соп, кырдьык да5аны
тиин эбит. Тиимммит о5олоор,
маннык хоьоонноох эбит.
Тииттэн тииккэ ыстанар
Тэллэй, эриэхэ аьалыктаах
Тиит дьиэлээх
Тиин диэммин.

Тиинчээн

Чэ, эрэ, аны бииргэ
хатылыа5ын, бастаан
улаханнык санаран этэбит.
Аны билигин кыратык санаран
этэбит.
ϴйдѳѳн истин эрэ, манна ордук
элбэхтик ханнык дор5оон
иһиллэрин (итээччи аа5ар).
Слайд
ϴйдѳѳн иьиттигит дуо? Ким
«Т» дор5оон
ѳйдѳѳн иһиттэй? Маладьыастар!
Онтон о5олоор, тиинчээммит
маннык саналаах буолар эбит
истиэ5ин эрэ.
Аудиозапись Туох диэн эппитин
ойдоотутугут дуо? Онтон мин
Суох

Эти- сиини
сайыннарыы

Бэһиэлэй
музыка
тыаһыыр

Хартыына5а
куһунну
ойуур
кѳстѳр
Тэтимнээх
музыка
тыаьыыр

ойдоотум. Ити о5олоор,
тиинчээн ункуулуо5ун диэн
эттэ дии. Бары бииргэ тиинчэн
курдук ункуулуубут дуо?
Ункуулээн астынныгыт ? Аны
сал5ыы «Т» дор5ооммутун
санаран айаммытыгар
турунуо5ун.

Аһаа
Т-т-т-т

Уьус тохтобулбутугар биьиги
тэллэйдээх ойуурга кэллибит,
манна тиинчээн собулуур аьа
тэллэй бо5о ууммут.
Биьигитини манна оонньуу
куутэр эбит. Музыка
тыаьаата5ына, «Ким элбэх
тэллэйи хомуйар эбитий» диэн
оонньууну оонньуохпут.
Ким элбэх тэллэйи хомуйдай?
Коруо5ун эрэ, аа5ыа5ын эрэ.
Маша эн хас тэллэйи хомуйдун
аах эрэ? Онтон Коля? Айсен?
Катя?Вова? Айта? Ол аата
саамай элбэх тэллэйи ким
хомуйбутуй?

Бѳлѳ5унэн
улэлиир кэмнэ

Аһаа

Сал5ыы поездпытыгар олорон

Биэс, туѳрт,
икки, ус, туѳрт,
биэс.
Айсен

бэйэ- бэйэ5э
кѳмѳлѳһѳргѳ
Экранна
бол5омтолоох, тиин уйата
иллээх
костор
буоларга
иитии
Иһиккэ
остуолга
эриэхэлэр
баар
буолаллар

Тумук чааһа

«Т» дор5ооммутун санаран
айананныа5ын. Тордус
тохтобулбутугар тиин уйатыгар
кэллибит о5олоор. Корун эрэ,
тиинчээммит тугу
хаьааммытый?
Тутан коруо5ун эрэ.Саамай соп,
эриэхэ. Улэлиэхпит иннинэ
тииммит хаьааммыт
эриэхэтинэн илиибитин имитэн
эрчийиэ5ин. Онтон биир
собулуур аьа туох этэй о5олоор
? Саамай соп, тэллэй.
Тиинчээммит тэллэйин
хаьааммыт дуо? Суох, ол иьин
биьиги билигин тиинчээммитн
собулуур аьын тэллэйи бэлэх
уунуо5ун . Тиинчээммит оччо5о
уѳруѳ а5ай.

Т-т-т-т

Бугун тугу гынныбытый
о5олоор?
Ханнык дор5оону кытта
билистибитий?

О5олор
эппиэттэрэ

Эриэхэ

Тэллэй
Суох

Утуѳ
куммутун
мичээрдэһэн
тумуктуубут

