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Дьарык керуцэ: Чицэтии.
Методиката: Оонньуу дьайымала, биирдиилээн, беле5унэн улэлээьин ньымата.
Соруктара:
- дьиикэй кыыл туһунан билиилэрин чиҥэтии, кэцэтии;
- оҕо болҕомтотун, тылын, толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы;
- тулалыыр эйгэ5э, ойуур олохтоохторугар харыстабыллаах сыьыаны иитии,

Материал: проектор, магнитнай доска, кыыллар ойуулара, кыыллар суолларын ойуулара, конверт, пазллар, обручтар (от куех, кыьыл,
арацас)
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- О5олоор, ыалдьыттары кытта
дорооболоьобут. Ыалдьыттары кердубут,
мичээрдээтибит. Аны бэйэ-бэйэбитигэр
мичээрдээтибит.
Маладьыастар!
- Олордубут
- Билигин биьиги таабырыннары таайыахпыт.
Таабырыннары таайдахпытына бугун биьиги
дьарыкпыт туох туьунан буоларын
билиэхпит.
- Чэ эрэ, бары бол5ойон истэбит.
- Бастакы таабырыны таайтарабын
- Туох туьунан таабырыннары таайдыбытый?
- Саамай сеп, бугун биьиги кыыллар
тустарынан
кэпсэтиэхпит,
сорудахтары
толоруохпут, оонньуохпут
- Билигин ханнык дьыл кэмэй?
- Кыьын хайдах буоларый? Кыьын
бэлиэлэрин ааттаталаац.

1 сорудах

2 сорудах

- Кыьыццы ойуурга экскурсия5а барабыт да?
- Харахпытын илиибитинэн саптыбыт 5
диэри аахтыбыт. Харахпытын астыбыт,
биьиги кыьыццы ойуурга кэллибит.
- Биьиги ойуурга кэллибит, кердубут
кыьыццы ойуур хайдах эбитий?
- Бу туохтар кестеллеруй?
- Биьиги суолларынан керен ханнык кыыл
ааспытын сатаан быьаарыахпытын сеп да?

О5о дьайымала

Тутуллар
тэриллэр

Время

О5олор дорооболоьоллор
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- таабырын таайаллар

3

- кыыллар

- кыьын
- тымныы, хаар туьэр,
туманнаах, халыцнык
тацнабыт….
- барыахха
- харахтарын сабаллар, 5
ахсаацца диэри аа5аллар
- чуумпу, тула барыта хаар,
мастар хаарынан буруллубуттэр
- кыыллар суоллара
- сеп

Проектор,
магнитнай
дуоска,
кыыллар
суолларын
ойуулара
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Физминутка

3 сорудах

4 сорудах

- Билигин «Булчуттар» оонньууну
оонньуохпут (уочаратынан кимиэхэ ханнык
кыыл тубэспитинэн остуолга сытар
ойуулартан кыылбыт ата5ын суолун ойуутун
булабыт, магнитнай дуоска5а илдьэн
сыьыарабыт)
Три медведя шли домой: (дети идут как
медведь)
Папа был большой-большой. (поднимают
руки
вверх)
Мама с ним – поменьше ростом, (руки на
уровне
груди,
вытянуты
вперёд)
А сыночек просто крошка, (садятся на
корточки)
Очень
маленький
он
был,
С
погремушками
ходил.
(встают и имитируют игру на погремушках,
поднимают руки вверх и произносят слова:
динь-динь-динь)
- Салгыы ойуурбут устун баран иьэбит.
Ханнык кыылы керустубут?
Куобах хайда5ый? Тугунан аьыырый? Ханна
дьиэлэнэрий?
(ити курдук эьэ, тииц, бере, саьыл туьунан
кэпсииллэр)
- О5олоор, ессе ханнык ойуур кыылларын
билэбитий?
- Маладьыастар
- Билигин икки гына арахсан баран
оонньуохпут. Остуолга кыыллар ойуулара
сыталлар, муоста5а араас ецнеех обручтар.
Туох аьылыктаахтарынан кыылларбытын
икки гына араарабыт.
-Маладьыастар!
-Ханнык кыыл ордон хааллай?
-Бу кыыллар тугу барытын сиир эбит онон

о5олор тубэспит кыылларын
ойуутун уонна ата5ын суолун
булан илдьэн ыйыыллар
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проектор
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- куоба5ы
куобах туьунан тугу
билэллэрин кэпсиир
- тайах, таба, мо5отой, туртас,
буучээн, ….
о5олор от-мас аьылыктаах
кыыллар ойууларын от куех
обручка, эт аьылыктаахтары
кыьыл обручка илдьэн уураллар
-эьэ, мо5отой, тииц
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5 сорудах

Тумук

кинини арацас обручка уурабыт.
Оонньуу «Туох атынын таай»
-Билигин
бол5ойобут.
Оонньуу
быраабылатын быьаарабын.
Истэллэр
- Мин эьиэхэ 4 тылы этиэм, эьиги бол5ойон
истэ5ит
уонна
ханнык
атын
тылы
истибиккитин миэхэ этэ5ит.
-Ейдеетугут?
- ейдеетубут
- О5олоор, биьиги бугун тугу гынныбыт? О5олор эппиэттэрэ
Тугу ордук себулээтигит?
- Оттон мин эьиги кыьаллыбыккытын,
активнайдык кыттыбыккытын себулээтим.
- Маладьыастар!
- Керсуеххэ диэри.
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