Үөрэхтээhин чопчу дьайымалын технологичекай картата
Иитээччилэр:Дмитриева Любовь Гаврильевна, Никифорова Любовь Владимировна
Иитээччи кемелеьееччутэ: Никифорова Анфиса Парфеньевна
Белех:орто
1.Тиэмэтэ:Айылҕа кэрэ көстүүтэ
2. Керунэ:сыһыарыы, уруһуй, мэһийии
3. Сыала:айылҕа кэрэ көстүүтүгэр тапталы, харыстабыллаах сыһыаны иитии
4. Соруктара (уерэтэр, сайыннарар, иитэр):
- Оҕо болҕомтотун, толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы;
Айылҕа уонна дьиэ таһыгар олордуллар, дьиэҕэ үүнэр сибэккиилэри чиҥэтии. Кыптыйы сепке тутан сэрэхтээхтик кырыйыы,
килиэйинэн ыраастык биhэн сыhыарыыга салҕыы уерэтии.О5о бол5омтолоохтук улэлиир дьо5урун сайыннарыы. Бэйэ бэйэ5э мэhэйдэспэккэ
улэлээhин, кемелеhуу. Тулалыыр айыл5а5а тапталы иҥэрии, улэлээбит улэттэн дуоhуйууну ылыы.
5. Туттуллар тэриллэр: лейка, быыл сотор тэрээпкэ, музыка, икт, үүнэн турар ньургуһун сибэккии, төбөҕө кэтэр ньургуьун сибэкки,
цв.бумагалар, кыптыйдар, боростой харандаастар, киистэлэр, клей карандаш, пластилин.
6. Уерэхтээьин уобаластары дьуерэлэьиитэ: Илиинэн улэ,билии–керуу, доруобуйа, сэрэхтээх буолуу,тылы сайыннарыы,
математика.
Дьайымалтуту
ла

Киириичаас

О5о5о
сатабылы,
уеруйэ5и
инэрии
(олохсутуу)
О5олору
сааhылааhын,
дьарыкка
бэлэмнээhин.

Иитээччидьайымала

- О5олоор! Көрүҥ эрэ, бу тугуй?
-Ханнык сибэккиини олордубуккутуй?
-Хайдах үүннэрбиккитий? (буор, сиэмэ, уу, силис,
умнас, сэбирдэх, сибэккии)
-Хайдаххарайаҕытый?
Айылҕа уонна -Бусибэккииниханнаууннэрэбитий?
дьиэ
таһыгар (Бусибэккиилэртаьырдьадьиэтаьыгаруунэрсибэккии
олордуллар,
лэр)
дьиэҕэ
үүнэр -Онтонбуханнауунэрсибэккиилэрий?
(дьиэ5э
сибэккиилэри
уунэрсибэккиилэр)
чиҥэтии.
-Бугуннэдиэлэхаьыскунэй?
-Нэдиэлэ5э кун баарый? Аа5ыаххайын эрэ?
-Пятница кэнниттэн, нэдиэлэхаьыскунэкэлэрий?
-дьиэ5э уунэрсибэккиилэрихайдаххарайабытый?

О5о дьайымала

О5олор
бол5омтолоохтук
истэллэр.
Хоруйдууллар.

Туттартэрил

Айылҕа уонна дьиэ таһыгар
олордуллар
сибэккиилэр
рассадалара, дьиэҕэ үүнэр
сибэккиилэр.
Быыл сотор үтүлүктэр

Хоруйдууллар.
Билэр
о5олор
хоруйдууллар.
.
Бол5ойон истэллэр.

Чэйин,
о5олоор
быылсотуоххайынэрэ,
уоннатаьырдьауунэрсибэккиилэргэуукутабыт.
Хайдахсотобут?
Хоруйдууллар(Бугун
Элбэхуукуттахпытынахайдахбуоларый?
нэдиэлэбит
бэьис
Нэдиэлэ
-О5олоор,
кунэ, пятница)
күннэрин
онтонбусибэккиилэритаьырдьаууннэрэбит дуо?
хатылааһын.
Сэрэнэн, сэмээр быыл
-Уой истин эрэ о5олоор…
сотоллор, уу куталлар
-Туохиьиллэрий?
(Еребуллэр)
-Дьылханныккэмэкэлбитий?
-Дьиэ5э,
(быыл сотобут, уу
дьиэтаьыгарууннэрэрсибэккиилэрибиллибит,
кутабыт)
онтонессеханнауунэрсибэккиилэрбаалларэтэй?
Сэрэнэн, сэмээр -Чэйинэрэкиириэххэйин,
бары О5олор толкуйдаан
быыл
сотору, бэйэбитолбохпутугаролоробут.
баран хоруйдууллар
уу
кутары
(суохтаьырдьатыаллаа
Музыка
чиҥэтии
х, серуун)
Айыл5а
(хатылааһын)
Бол5ойон истэллэр.
уьуктуута,
(таммахтаммалыыр)
таммах
(саас)
таммалыыр,
(Ойуурга, хонууга,
чыычаах
сыьыыга, алааска)
ырыата, кэ5э,
тонсо5ой,
куерэгэй, кус,
тураах

Сурун чаас

Оҕо
болҕомтотун,
толкуйдуур
дьоҕурун
сайыннарыы

-Таабырын: Тымныы буор анныттан тахсар,
хорсун ханнык сибэкки баарый?
-Кербуккут дуо?
-Ханна уунэрий?
-Хайдах еннеех сибэккииний?
О5олоор сахабытсиригэрсаамай тар5аммыт енунэн
ара5ас уонна ма5ан буолар. Хомойуох иьин
Ньургуьун сылын ахсын а5ыйаатар а5ыйаан иьэр.
Ол иьин фиолетовай еннеех ньургуьунк ыьыл
кинигэ5э киирбит.
-Кыьыл кинигэ диэн тугуй?
-Ханнык сибэккиилэр уунэн туралларый?
-Хайдахеннеехтеруй?
-Фиолетовайеннеехсибэккиини аа5ыаххайын эрэ,
хастарый? (ара5ас?, ма5ан?)
-Ханныкеннеехньургуьун элбэ5ий? (а5ыйа5ый?)

Бол5омтолоохтук
истэллэр.
Хоруйдууллар
(Ньургуьун)

хоруйдууллар

Сибэккии ахсаанын булан септеех сыыппаратын
бул.
Сыыппаралар миэстэлэрин сепке буллар.
үҥкүү хамсаныытын көрдөрүү Ньургуһуннар
-Чэйин эрэ о5олоор, параларбытынан НЬУРГУЬУН
буолан ункуулуеххэйин
Биирдиилэн
оҕону кытта үлэ
Физминутка

Слайд кестер Ньургуьун

(Сюрпризные моменты. 3
араасньургуьуннартуралл
ар)

Сыыппаралардаах конверт
Музыка

-Ньургуьун сибэккиилэр биир дьиэ кэргэн курдук,
элбэх
буолан
уунэллэр.
Билигин
биьиги
оонньуохпут. Музыка тыаьа тохтоото да биир дьиэ хоруйдуурллар
кэргэн курдук еннербутунэн бииргэ муста5ыт.
үҥкүүлүүллэр
Музыка
Билигин иитиээччи тугу оҥорбутун өйдөөн көрөр
уонна өйтөн бэйэтэ сибэккии оҥорор.

Сынньана

Өҥнөрү өйдөөн көрөн

таарыйа
–
хамсаныылаах
оонньуу.

арахсаллан,
кехтеехтук оонньууга
кытталлар.

Өҥнөрү
өйдөөн көрөн
арахсан,
подгруппаларг
а тарҕаһыы

Хас
биирдии
о5олорго
альбом
илииhэ,
ецнеех
кумаа5ылар,
боростой
харандаас,
килиэйхарандаас, киистэ бэриллэр

Тумук чаас

Кыптыйы сепке
тутан
сэрэхтээхтик
кырыйыы,
килиэйинэн
ыраастык биhэн
сыhыарыыга
салҕыы
уерэтии.
О5о
бол5омтолоохт
ук
улэлиир
дьо5урун
сайыннарыы.
Бэйэ
бэйэ5э
мэhэйдэспэккэ
улэлээhин,
кемелеhуу.
Тулалыыр
айыл5а5а
тапталы
иҥэрии,
улэлээбит
улэттэн
дуоhуйууну
ылыы.
О5олор
О5олор

Кыптыйы хайдах
сепке, сэрэхтээхтик
тутталларын
саныыллар.Килиэйинэ
н ыраастык биhэн
сыhыарыыга иитии.
Хоруйдууллар.

оцорбут

оцоhуктарынатын

о5олорго Тумук

таhаарыыга О5олор

оҥорбут

улэлэрин
сыаналыырга
уерэтии.

кердеруу, ырытыы.
- Бугуннудьарыккатугубиллибит?
- Тугуонороргоуерэннибит?

о5олор
кехтеехтук оҥоhуктарын
кытталлар,
тэрийии
эппиэттэhэллэр.

выставка

