Кыра саастан бодоруһуу – доҕордоһуу төрдө
Киирии тыл.
Билиҥҥи сайдыылаах кэмҥэ оҕолор бэйэ – бэйэлэрин кытары алтыһыылара,
бодоруһуулара ситэ сайдыбат түгэннэрэ үөскүүллэр. Дьиэҕэ олорон компьютерга уонна
гаджеттарга олорон оонньууллара. Оҕо – оҕону, улахан дьону кытта бодоруһууларыгар
хааччахтары үөскэтиэн сөп.. Оҕо оскуолаҕа киирдэҕинэ бодоруһар, алтыһар до5оро суох
буоллаҕына мунаахсыйар үөрэниэн баҕарбат күннэрэ үүнэллэр. Үөрэххэ тардыһар баҕата,
оҕо эрдэҕиттэн дьоҕура, доруобуйата мөлтүүр, ис туругар уйулҕатыгар араас харгыстары
үөскэтиэн сөп.
Ол иһин, оҕону кыра сааһыттан саҕалаан саҥа киэҥ эйгэҕэ, оҕо –оҕону, улахан киһини
кытары бодоруһар,алтыһар, билиитин – көрүүтүн кэҥэтэн, тутан – хабан көрөр
үөрүйэхтэрэ сайдар кэмигэр, оҕо сааһын көрөн учуоттаан, араас темалаах, сыаллаах –
соруктаах аралдьыйыылары, оонньуулары, дьарыктаныылары сөптөөхтүк киллэрэн
сайыннарар үлэлэр барыахтаахтар.
Онно олоҕуран тэриллэр кыра бөлөхтөн бэлэмнэнии бөлөххө диэри саҕалаан бодоруһар
уонна алтыһар дьоҕурдарын сайыннарар, араас темалаах аралдьыйыылар оҕо
тэрилтэтигэр ыытыллаллар.
Холобура:
Кыра бөлөххө - «Билсиһиэххэ», «Куустуһуохха»
Сыала: «Атын» оҕо баар диэн өйдөбүлү үөскэтии. Кини эмиэ кыра, үчүгэй оҕо диэн
сыһыаны иитии.
Орто бөлөххө – «Мичээрдэһиэххэ», « Доҕорбор бэлэх»
Сыала: Оҕолор бодороһууларыгар эйэлээх сыһыаны үөскэтии. Доҕордоһуу туһунан өс
хоһооннору үөрэтии, чиҥэтии. О5о доҕоругар истиҥ сыһыаны, аһыныгас кыһамньылаах
буоларыгар иитии.
Улахан бөлөххө –«Тулабар, мин до5отторум», «Ким до5ордоох – ол дьоллоох».
Сыала: Оҕоҕо, мин доҕорум-атаһым, дьүөгэм мин чугас дьоннорум эбит диэн өйдөбүлү
иитии. Хардарыта көмөлөсүһүү, ыалдьытымсах буолуу үчүгэй быһыы буоларын
тиэрдии,чиҥэтии.
Бэлэмнэнии бөлөххө – «Мин дойдубунан киэн туттабын»-мини – проект (төрөппүтү
кытары). «Нууччалыы кэпсэтэбит – Сахалыы саҥарабыт» уо.д.а. темалаах
аралдьыйыылары ыытыллар.
Сыала:Оҕо бэйэтин омугун билэр(мин сахабын,), ол иһин мин киэҥ көҕүстээхпин, холку,
эйэҕэс,аламаҕай, буолуохтаахпын, оччоҕуна миигин төрөппүттэрим,
доҕотторум,атастарым, дьонум – сэргэм таптыахтара, убаастыахтара диэн өйдөбүллэри
оҕоҕо иҥэрии.Атын омук уратытын арааран өйдүүр, кинилэр улэлэрин – хамнастарын,

саҥарар саҥаларын, культуураларын билсиһиннэрии. Убаастыы, ытыктыы үөрэнэллэрин
ситиһии.
Ити аралдьыйыылар көмөлөрүнэн оҕо сыыйа киэҥ эйгэҕэ – « дьон ортотугар» тахсыыта
тэриллэр.
Билсиһиэххэ → Мичээрдэһиэххэ → Доҕордоһуохха → Убаастаһыахха.
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Оҕо бэйэтин
уйул5атын
туругун
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тэрийээһин.
2.Оҕо – оҕону
кытары
сатаан
алтыһа,
бодоруһа
үөрэнэр
сатабылларын
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(Музыка
тыаһынан оҕолор
хаамсаллар,
онтон музыка
тохтоото да
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сылдьар
до5отторун
2 хамаанда5а
ааттарын
арахсан
билэ
куоталаьыннарыы уерэнэллэрин
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кытары
мини – проект
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Тумук тыл: Бу аралдьыйыыларга оло5уран эттэххэ, иитээччи бэйэтэ эмиэ керен, атын
септеех, барсар тиэмэлэри эмиэ толкуйдаан о5о сааьын учуоттан онорон, аттаран биэриэн
соп. Хас биирдии ыытыллар улэлэр, ого санарар санатын, толкуйдуур дьо5урун
септеехтук сайдарын туьугар туруулаьыахтаахпыт.

