НОД: темата Дьарык: Темата «Хайдах Дракону үөрэтиэххэ собуй» (Мультфильм
«Как приучить Дракона» - Полнометражный анимационный фильм производства студии
«DreamWorks Animation», премьера которого состоялась в России 18 марта 2010 года.
Мультфильм снят режиссерами Крисом Сандерсом и Дином Деблуа.)
Сектяева Алена Алексеевна
Олуохумэ улууhун Бясь-Кюель
оҕо сайдар киин иитээччитэ

Сыала: о5о билэр – корор до5урун чинчийии нонуо сайыннарыы.
Соруктара:
- Дракон оруолун билииһиннэрии;
- оҕолор ыйытыыга эппиэти биэрэллэрин ситиһии.
Туттуллар матырыйааллар: «Сонор»
Туттуллар тэриллэрэ: Сонор, о5олор онорбут сонор фишкалара (Драконнар,
балыктар)
Дьарыктаныы хаамыыта:
(музыканнан киирэллэр)
Иитээччи: үтүө кунунэн! О5олоор, мин бугун эhиэхэ ыраах сиртэн айаннаан
ыалдыттыы кэллим. (оҕолору кытары билсиһии) болҕойуҥ эрэ оҕолоор, мин эһиэгиттэн
ыйытыылаахпын:
Ким ханнык мультфильмы сөбүлээн көрөрүй
(оҕолор эппиэттэрэ, оҕолор толору эппиэттииллрин ситиһии)
Түмүк: «Хайдах Дракону үөрэтиэххэ собуй» (Как приучить Дракона)
Иитээччи:

Маладыастар оҕолор!
Таабырынна таайын эрэ оҕолоор:
Кини олох костубэт,
Кыайан таба туттарбат,
Ол да буоллар биһиэхэ
Кини олус наадалаах
Кинитэ суох тыыммаппыт,
Тулабытыгар куруук баар
Бу тугуй оҕолоор? (Салгын)

Кини кынаттаах, балык астаах.
Салгынна кото сылдьар
Викинг диэн доҕордоох? (Дракон)
Иитээччи: Дракон диэн оҕолор тугуй, туох кыылай, ким билэрий?
Дракон диэн оҕолор! дьон айбыт персонажа буолар. Кини дьүһүнэ араас буолар.
(кынаттаах үөн, айаҕыттан уот тахсар, үс төбөлөөх)
- ханнык драконнаах мультфильмы собулээн коро5утуй?
Иитээччи: о5олор бугун биһиги Дракон оонньууннан оонньуохпут.
Кэлин эрэ манна анал хоско оонньуохпут (музыканнан бараллар)
(Музыка тыаһыыр)
Оҕолор биһиги анал хоско «Сонор» оонньууннан оонньуу кэллибит. Болҕойун!
Остуолга киирэн олоробут. Билигин биhиги собулээн корор мультфильмыт
оонньуутунан оонньуохпут. Драконнар сырсааччы буолаллар, балыктар куотааччы
буолаллар. Оонньоон саҕалаатыбыт!
Физкультминутка.
Албын саһыл курдук
Сыбдыйан хаамыахха
Куттас куобах курдук
Ойуоккалаан ылыахха
Сүр бөрө курдук
Тургэнник сүүрүөххэ
Тот эһэ курдук утуйан тахсыахха!
Хамсаныылаах оонньуу ооннуу «Вертушка»
Вертушкалары эргитэн сырса ооннууллар
Түмүк: табло көрдөрөн ырытыы
Бу манан биһиги оонньуубут бүтэр, маладьыастар бары олус болҕомтолоохтук, бары
учугэйдик оонньоотугут, ол иһин кыайбыккыт хоппуккут бэлиэтин маннык мэдээллэри
бэлэхтиирбин көҥүллээҥ. Билигин дьыссааккытыгар бара5ыт. Корсүөххэ диэри.

