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Дьайымал көрүҥэ: Кэрэ эйгэ
Бөлөҕө: бэлэмнэнии бөлөх
Сыала: ойуулуур-дьүһүннүүр сатабылларын сайыннарыы.
Соруктар:
уорэтэр: тааска, туоска, сабынан ойуулууру билиһиннэрии
сайыннарар: сабы, гупшь кыраасканы сатабыллаахтык туттар үөруйэ5и сайыннарыы, улэ тумугуттэн дуоһуйууну
ылалларын ситиһии;
иитэр: ыраастык, чэнчистик туттуу
Туттар тэриллэрэ: хас биирдии о5о5о- таас, туос, сап, араас өҥнөөх гуашь, А4 – лиистэр, салфетка, харандаастар, ватнай
палочкалар; ИКТ-презентация, видеоролик, музыка
Уобаластар дьуерэлэьиилэрэ: кэрэ эйгэ, билии-керуу, бодоруһуу.
О5о дьарыгын көруҥнэрэ: онорон таһаарыы, бодоруһуу.
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Дьарыкка түмсүү
Таастарга кэлэн олорон сэһэргэһиигэ ыҥырар,
сэһэргэһэр.
- Үтүө күнүнэн оҕолоор! Төгүрүччү олоруоххайын эрэ.
Бу тугуй?
Иитээччи таас туһунан боппуруос ыйытар
Былыргы дьоннор тааска уруһуйдуулларын туһунан
сэһэргэһии
Уруһуйдаммыт тааһы көрдөрөн, оҕолору уруһуйдуурга
ыҥырар.
Тугу уруһуйдаабыттарын ыйытар.
Тааска эрэ уруйдаабаккка туоска чоҕунан
уруһуйдуулларын туһунан сэһэргэһэллэр, хартыына
уруһуйдаабыттарын экранна көрдөрөр. Боппуруостары
ыйытар.
Туоска ким тугу баҕара уруһуйдуулларын этэр.
- Урут харандаас, ручка, фломастер, араас өҥнөөх
кырааскалар суохтарына, кинилэр тааһынан тааска
аалан уруһуйдууллар эбит
- Чэйин уруһуйдуоххайын эрэ
- Хайа ким тугу уруһуйдаата, сатанна дуо?
- Төһө ыарахан эбитий?
- Сөбүлээтигит дуо тааһы тааска уруһуйдууру?
- онтон өссө тааска эрэ уруһуйдаабакка ессе былыр
өбүгэлэрбит хатыҥ туоһугар чоҕунан уруһуйдууллар
эбит.
- биһиги эмиэ баран уруһуйдуоххайын эрэ.

Урукку үйэ эйгэтигэр киирэллэр,
кэпсэтиигэ кыттыһаллар

Иитээччи
ыйытыыларыгар
эппиэттииллэр, экраны көрөллөр
Олорон эрэ биирдии
ыланнар уруһуйдууллар

таас

Онтон сэһэргэһэн баран, саха
баланыгар
баран,
туоска
уруһуйдууллар,
ыйытыыларга
эппиэттииллэр, сэһэргэһэллэр

Көрүн эрэ, туоһу хантан ылаллар
эбитий.(хатынтан)слайд
-Хатыҥтан туоһу ыланнар суруйаллар уонна уруһуйдаан
хартыына оҥороллор эбит.
- Холобур мин бэйэм туоспар оһуор уруһуйдаатым.
- Чэйиҥ эрэ эһиги эмиэ уруһуйдаан көрүҥ эрэ
Туоска уруһуйдаабыттарын кэннэ, иитээччи оҕолору
төгүрүккэ ыҥыран билиҥҥи кэмҥэ кэлэн олох сайдан
уруһуйдуурга аналлаах араас кырааскалар,
фломастердар, харандаастар баалларын туһунан
сэһэргэһэр.
Онтон иитээччи сабынан сибэккилээх хонууну
уруһуйдаабытын таайтарар.
- Оҕолоор, бу хартыынаны тугунан уруһуйдаабытым
буолуой?
- Сабынан биьиги уруһуйдуубут дуо?
- Сабынан биьиги таҥас тигэбит, баайабыт
- Араас сабынан эмиэ уруһуйдуохха сөп эбит
- Бу хартыынан сабынан уонна гуашь кеөметүнэн
уруһуйдаабытым.
- Эһиги уруһуйдаан көрүөххүтүн баҕардыгыт дуо?
- Ол иннинэ, остуолга олорон, биирдии харандаас
Хамсаныылаах
ылан экраны көрөн тарбахтарбытын эрчийиэххэйин
эрэ. (видеоролик көстөр)
тохтобул
Ол кэннэ сабынан уруһуйдууру видеролигы көрдөрөр.

Иитээччини кытта билиҥҥи
кэмҥэ
кэлэн,
уруһуйдуурга
аналлаах быыстапканы көрөллөр,
сэһэргэһэллэр
Хартыынаны
тугунан
уруһуйдаммытын
таайа
сатыыллар
Иитээччи
ыйытыыларыгар
эппиэттииллэр

Остуолга
олорон
биирдии
харандаас ылан, видеоролигы
үтүктэн, остуолга тарбахтарын
эрчийэллэр
Ол кэннэ оҕолор харандаастарын
ууран,
видеоролигы

Сабы уонна гуаһы туттан араас дьүһүннэри
уруһуйдуулларын көрдөрөр, быһаарар.
- Сабынан уруһуйдаан баран, туохха майгынныырын
көрөн, ватнай палочканнан уруһуйдаан ситэрэн
биэрин

3.

Түмүк

Иитээччи улэлээбит миэстэлэрин хомуналларын этэр.
Ким хайдах сабынан туох дьуһунү уруһуйдаабыттарын
ыйытар.
Былыргы өбүгэлэрбит тугунан туохха
уруһуйдаабыттарын ыйытан, чиҥэтэр.
- Ким уруһуйдаан бүппүт, улэлээбит миэстэбитин
бары хомунабыт.
- Кимиэхэ сабынан туохха майгынныыр дьүһүнү
уруһуйдаата?
- Тугунан уруһуйдаатыгыт?
- Ити курдук былыр өбүгэлэрбит тугунан туохха
уруһуйдууллар эбиттэрий?
- Ордук тугу уруһуйдуургутун сөбүлээтигит?

болҕомтолоохтук көрөн баран,
биирдэ уруһуйдууллар.
Хас биирдии оҕо араас өҥнөөх
гуашка сытар сабы хостоон
лиистэригэр ууран, сабан, араас
дьүннэри
уруһуйдаан
таһаараллар.
Ол кэннэ саптарын ууран баран,
туохха майгыннаабытын көрөн,
ватнай
палочканнан
ситэри
уруһуйдууллар.
Оҕолор
уруһуйдаан
бүтэн,
улэлээбит
миэстэлэрин
хомуналлар.
Ыйытыыга эппиэттииллэр.

