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Кыра бөлөх.
Иитээччи: Печетова Мира Павловна
Темата: О5уруот астара.
Сыала:
 Үөрэтэр: О5уруот астарын ааттарын, тас көрүҥүн, өҥүн сөпкө ааттыы,
араара үөрэтэбин: моркуоп, о5урсуу, помидор,кыһыл, от күөх, араҕас
 Сайыннарар: Оҕо истэр, дьүhүннээн кэпсиир дьоҕурун сайыннарыы.
 Иитэр: о5о билиитин чиҥэтии.
Ньымалара: сэhэргэhии, быhаарыы, толкуйдатыы, урут истибитин кэпсэтии.
Дьарык иннинэ үлэ: сибиэһэй оҕуруот астарын амсайыы, уруһуйдатыы,
пластилинтан мэһийии.
Туттар тэрилэ:
проектор,ноутбук

оонньуурдар

–

о5уруот

астара,

Куобах.ИКТ-

Дьарык хаамыыта:
- Көрүҥ, эрэ, о5олоор, биһиэхэ Куобах кэлбит. Дорооболоһуохха эрэ,
куобахчааны кытта
(оҕолор Куобах илиитин тутан дорооболоһоллор).
Иитээччи:
- Хайыы сылдьа5ын, Куобахчаан?
Куобах:
-Миигин ийэм маҕаһыыҥҥа оҕуруот аһа атыылаһа ыыппыта, ону мин
билбэппин.( куобах ытыахча саҥарар)
Иитээччи:
-Оҕолоор, Куобахха көмөлөһөбүт дуо, эһиги оҕуруот астарын билэҕит дуо?
(оҕолор эппиэттэрэ)
Иитээччи:
- Куобахчаан, манна олор, о5олор эйиэхэ кэпсээн билиһиннэриэхтэрэ.

Оҕуруот астара презентация көрдөрөр иитээччи, оҕолор кэпсииллэр:
- Бу моркуоп, кини ара5ас өҥнөөх, уһун, синньигэс буолар.Оҕуруокка
кирээккигэ үүнэр.Моркуоп элбэх битэмииннээх, аһылыкка, салааттарга
кырбаан куталлар, пүрүө оҥорон сииллэр.Минньигэс буолар.
- Бу оҕурсуу, кини от күөх өҥнөөх, ньолбоҕор дьүһүннээх.Оҕуруокка
тэпэлииссэҕэ да, кирээккигэ да үүнэр.Оҕурсууну сибиэһэйдии да
тууһаан да сииллэр.Аска, салаакка кутуллар.Кыһын сииргэ тууһаан
хаһааналлар.Минньигэс буолар.

- - Бу помидор, кини кыһыл өҥнөөх, төгүрүк буолар. Оҕуруокка
кирээккигэ да тэпэлииссэҕэ да үүнэр. Аска, салаакка кырбаан
куталлар.Сибиэһэйдии да, туустаан да сииллэр.
- -Бу сүбүөкүлэ, кини кыһыл өҥнөөх, төгүрүк да, ньолбоҕор да буолар.
Оҕуруокка кирээккигэ үүнэр. Аска, салаакка, буоруска куталлар, элбэх
битэмииннээх, минньигэс буолар.
Логоритмика:
Саһыл курдук сэрэнэн хаамабын.
Куобах курдук ойуоккалаан ылабын.
Бөрө курдук түргэнник сүүрэбин.
Эһэ курдук утуйан тахсабын.
Иитээччи:
- Куобахчаан, өйдөөтүҥ дуо, оҕуруот астарын ааттарын? Маладьыас!
- О5олоор, хатылааҥ эрэ( слайдка көрөн ааттыыллар)
Куобах:
- Оҕолоор, баһыыбаларыҥ, мин ыстанным маҕаһыыҥҥа, моркуоп ылыам,
помидор ылыам, оҕурсуу ылыам. Көрсүөххэ диэри.
Иитээччи:
- О5олоор, ким кэлэ сырытта?

- Тугу кэпсээтигит?
Куобах олус үөрдэ эһиги көмөлөспүккүтүгэр, маладьыастар. Манан
дьарыкпыт түмүктэнэр.

