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Улахан бөлөх оҕолоругар аналлаах
Ахсаан дьарыгын кэнспиэгэ

Иитээччи: Прокопьева Мира Егоровна

Улахан бөлөх.
Тиэмэтэ: «Ахсаан дойдутунан айан».
Билэр-кѳрѳр дьоҕуру сайыннарыы уобалаһа. Ахсаан.
Сыала:
Соруктара:
1. Чыыһыла көппүтүн буларга, хайысханы араарар дьоҕурдарын салгыы эрчийии (үөһээ, аллараа, хаҥас, уҥа).
2. Болҕомтолоох буолууну сайыннарыы.
3. 1-тэн 10-ҥа диэри уонна 10-тан 1-гэ диэри төттөрү ааҕары салгыы үөрэтии.
Туттуллар тэрил: презентация, араас өҥнөөх геометрическай быһыылар, түөрт муннук А4 илиис, сыыппаралар, Эһэ оонньуур.

№
1.

Дьарык этаптара
Тэрийии чааһа

Дьарык хаамыыта
Иитээччи
– Үтүө күнүнэн оҕолоор!
– Оҕолор, кэлэн бары сиэттиһэн төгүрүччү туран бэйэ-бэйэбитигэр
мичээрдэ бэлэхтэһиэххэ.

Оҕолор хамсаныылара
– Үтүө күнүнэн!
Оҕолор сиэттиһэн төгүрүччү
тураллар, мичээрдээн бэйэ –
бэйэлэригэр үөрэллэр.

2

Сүрүн чааһа

О5олоор биьиги Ахсаан дойдутун устун айанныахпыт, бу үөрэх дьылыгар
төһө билиини ылбыппытын билиэхпит.
Самолетунан көтүөхпүт. Айанныыбыт дуо?
Ахсаан дойдутугар кэллибит.
– Оҕолоор биһиги билиибитин билээри араас сорудахтары толоруохпут.
1 сорудахпыт «Муостата тут».
– Ыһыллыбыт сыыппаралары ылан 1-тэн 10-ҥа дылы муоста тутабыт.
Муоста тутуллан буттэҕинэ күөлү туоруубут.
Сөпкө муостаны туппуттарын чиҥэтэн 1-тэн 10-ҥа
диэри ахсаан аахтарабын.
– Оҕолор, аны төттөрү 10-тан 1-гэ дылы хатылыахха.
Салгыы айанныыбыт.
2 сорудах. Слайдаҕа паровозтары көрдөрөбүт. Оҕолор көппүт
чыыһылалары ааттыахтаахтар.
– О5олор бу паровозка ханнык чыыһыла суоҕуй?
Сорудаҕы толордубут Маладьыастар.
Паровоһунан айанныхпыт билигин.
3 сорудах. – Эһиги иннигитигэр геометрическай быһыылар сыталлар.
Ханнык быһыылар сыталларын хатылыаҕыҥ эрэ (түөрт муннук, үс муннук,
көнө муннук, төгүрүк).
– Оҕолор, болҕойон истиҥ, уонна бу сытар илиискэ быһыыларгытын сөпкө
ууруохтааххыт.
•
илиис ортотугар төгүрүгү ууруҥ;
•
төгүрүк уҥа өттүгэр түөрт муннугу ууруҥ;
•
төгүрүк хаҥас өттүгэр үс муннугу ууруҥ;
•
төгүрүк үрдүгэр көнө муннугу ууруҥ;
– Оҕолор төгүрүгү ханна уурдугут?
– Төгүрүк уҥа өттүгэр ханнык быһыы турарый?

Оҕолор эппиэттэрэ:

Оҕолор сыыппаралары ыланнар
1-тэн 10-ҥа дылы миэстэлэрин
булан муоста туталлар.
Оҕолор 1-тэн 10-ҥа дылы уонна
төттөрү 10-тан 1-гэ дылы
ааҕаллар.
Оҕолор слайда көрөн, көппүт
сыыппаралары этэллэр.
Оҕолор эппиэттэрэ:
Оҕолор эппиэттэрэ:
Геометрическай быһыылары
ааттыыллар.
Сорудаҕы толороллор.

3.

Түмүк.

– Төгүрүк анныгар ханнык быһыы турарый?
– Билигин сорудахпытын бэрэбиэркэлиибит.
– Оҕолоор, эһиги барытын сөпкө толорбут буоллаххытына, бу мин
онорбутум курдук буолуохтаах.
– Көрүҥ эрэ сөпкө оҥорбуккут дуо?
– Аттыгытыгар турар, сыыһа оҥорбут табаарыскытыгар көннөрөллөрүгэр
көмөлөһөн биэриҥ.
Хамсаныылаах оонньуу «Молекула».
– Оҕолоор, сылайдыгыт дуо? Кыратык сынньанан оонньоон ылыаҕыҥ.
Манна миэхэ чугаһааҥ.
– Музыка тыаһыаҕа, тохтоотоҕуна, сыыппара көрдөрүөм, эһиги хас
сыыппарыны көрдөрөбүн да, оччо буолан пааралаһан туруортааххыт.
4 сорудах.
-О5олоор корун эрэ манна мороженнайдар сыталлар. Бу мороженнайдар
боростуой буолбатахтар. Кинилэр суоттаахтар. Суоттуубут дуо?
Маладьыастар!
– Манан биһиги дьарыкпыт бүтэр.
– Бүгүҥҥү дьарыкка туох саҥаны биллигит?
– Саамай тугу сөбүлээтигит?
Барыгытыгар махтанабын!
Көрсүөххэ диэри!

Сыыһа оҥорбут оҕолорго
көмөлөһөллөр.
Оҕолор, музыка тыаһаатаҕына
сүүрэллэр. Үҥкүүлүүллэр.
Тохтооҕуна, сыыппара
көрөннөр паараннан тураллар.

О5олор эппиэттэрэ.
Оҕолор эппиэттэрэ:

– Көрсүөххэ диэри!

