«Чуораанчык» о5ону сайыннарар киин

Иитэр – уорэтэр дьарык технологическай картата
Улахан болох
Темата « Оригами дойдута - Япония»

Иитээччи: Васильева П.Г.

Булуу к.

Уорэх уобалаьа: «О5о кэрэни ойдуур дьо5урун сайыннарыы»
Раздела: «Ойуулуур –дьуьуннуур исскуства».
Сыала: Оригами техникатын туьанан о5олорго саьыл мааскатын онорторуу; Япония оло5ун, эйгэтин туьунан билиьиннэрии.О5о санарар
дьо5урун сайыннарыы.
Оборудование: проектор, магнитофон, быыстапка5а оригаминнан оноьукьтар, дьоппуоннар дьиэлэрин эйгэтэ.
Туттуллар тэрил: Оранжевай онноох кумаа5ы, 10х10см, клей, кумаа5ыннан ободоктар, фломастер о5о ахсаанынан.

Этаптара
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О5о дьо5урун,
сатабылын
сайыннарыы

Иитээччи дьарык устата ыытар улэтэ:

Дьоппуон народнай музыката тыаьыыр.
Иитээччи оголору группа5а корсор.

Оголор дьарыктара

Бириэ
мэтэ

Туттуллар
тэриллэр
Музыка

Оголор тогуруччу
тураллар .

-Утуо сарсыарданнан. Мин аатым Прасковья Гаврильевна
«Чуораанчык» детсадтан эьиэхэ кэллим.

2мун

Араас дойдуларга араастык дорооболоьоллор. Сахаларга Оголор
«Дорообо», нууччаларга «Здравствуйте» уонна илии дорооболоьоллор.
тутуьаллар. Онтон дьоппуоннар «Охаё» дииллэр уонна иннин Охаё.
диэки тонхойоллор.
Бугун эьиэхэ Япония туьунан кылгастык билиьиннэриэм.
Бу Япония картата. Столицата Токио куорат.
Япония флага ортотугар кыьыл тегурук Кун бэлиэтэ. Аан
дойдуга кун маннай Япония5а тахсар.
Гербэлэригэр – хризантема сибэккитэ.
Япония5а Сакура диэн масс уунэр. Дьиктитэ диэн сэбирдэ5ин
оннугар барыта сибэкки буолар. Сакура маска анааннар
бырааьынньык тэрийэллэр.

3мун

Презентация
«Япония»

Дьоппуоннар бонсай ууннэрэллэр .Бонсай диэн кыра мас.
Бу дойдуга техника олус сайдыбыт. Араас маркалаах
массыыналары онорон таьаарар собуоттар бааллар.
Кыыллар араастар элбэх эбит . Холобура еноттар, табалар,
эьэлэр, куобахтар, эбисийээнэлэр уонна саьыллар.
Дьоппуоннар национальнай танастара «Кимоно» диэн
ааттанар. Кимоно биир да тимэ5э суох танас, кэтит курунан
бааналлар.
Бу дьиэлэрэ. Дьиэлэрэ туспа тутуулаах буолар эбит, биьиги
ьиэбитигэр майгыннаабат. Японияга наьаа элбэхтик сир
хамсааьына буоларын иьин дьиэлэрин чэпчэки материалтан
тута сатыыллар эбит, сир хамсааьына буолар тугэнигэр
эчэйбэттэрин курдук.

Дьоппуонна
р дьиэлэрин
эйгэтэ.

Дьоппуоннар дьиэлэригэр ыалдьыттыаххайын.
Дьиэлэрин иьин керуеххэйин эрэ.

2мун

Намыьах остуоллаахтар, муоста5а олбоххо олороллор.
Кинилэр наьаа ыалдьытымсахтар. Мин эьигини чэйинэн
кундулуубун.
Оголор чэй
иьэллэр.
Сурун чааьа

Оригаминан
оноьуктар
быыстапкала
ра.

О5олоор эьигини оонньуурдар быыстапкаларыгар ынырабын.
Дьоппуоннар араас оонньуурдары айан онороллор. Япония5а
Оригами диэн искусство биир керунэ баар.
Оригами - кумаа5ыны бук тутаннара араас оонньуурдары,
киэргэллэри онороллор.
Биллиилээх дьоппуон оригамиьа АкираЙошизава «Азбука
оригами» диэн условнай знактаах, базовай формаларын
айбыт.
Оригамист
диэн
кумаа5ынан
араас
оонньуурдары,

2мун

киэргэллэри онорор киьини ааттыыллар.
.

Оригами ус керуннээх: кеннеру оригами, мокрай оригами,
киригами.
Бу быыстапка5а ханнык кыыллар баалларый?

.
О5олор эппиэттэрэ

Саьыл дьоппуоннуу – «Кицунэ» диэн эбит.
Бугун биьиги о5олор оригамистар буолуохпут.

3мун

Саьыллаах оонньубутугар саьыл мааската оностуохпут.
Бу костор схеманы туьанан саьыл мааскатын оноруохпут.
Лииспит ханнык геометрическай фигура5а майгынныырый?
Ромбик курдук тутабыт. Аллараа муннугу уеьээ муннукка
О5олор эппиэттэрэ.
тэннээн бук тутабыт.
Уеьээ муннугу аллараа муннукка холбоотубут, ус муннук
та5ыста. Ус муннукпутун муннуга аллараа буоларын курдук Оголор улэлииллэр.
эргиттибит. Саьылбыт кулгаа5ын оноруохпут. Ус муннук
буоларын курдук бук тутабыт.Саьылбытыгар туга тиийбэтий?
Сеп, хара5ын уонна муннун фломастерынан уруьуйдаан
биэрэбит. Онорбут саьылгытын бу ободокка килиэйдээн.
Мааскаларбытын
коруоххэйин.
табыллыбыттар. Маладьыастар.

Олус

5мун

учугэйдик

Мааскабытын кэтэммит билигин оонньуохпут.
Оголор
мааскаларын кэтэн
Бу тогуруктэр саьыллар «хороонноро буолар», биир итэ5эс. оонньууллар.

Оонньуубут аата: «Хорооно суох саьыл».

Музыка тыаьаата5ына тогуруччу саьыл курдук хаамабыт.
Музыка тохтоото5уна «хорооннорго» киирэ охсуохтааххыт.
Ким «хороонно» тиксибэтэх туораан иьэр.

3мун

Тумук

Маладьыастар. Учугэйдик оонньоотубут. Бу эьиэхэ кыра
кинигэ бэлэх уунабын. Маны туьанан салгыы маскаларда
оностон оонньоорун.
Корсуоххэ дылы.
.

