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Проект сурун сыала-соруга;
1. Кыыс о5ону бэйэтин аналынан дьиэ5э- уокка уьуйуу,

Бала5ан
ыйа

Ааттара

1 нэдиэлэ

2 нэдиэлэ

3 нэдиэлэ

4 нэдиэлэ

Сыала-соруга

Туттар
тэриллэрэ,
ньымалар

Адаптационнай кэм. Куруьуок малын тэринии ( фартук тиктии, доска, быьах
а5алыы,проект улэтин чопчулааьын.

«Ийэм , эбээм,
эдьиийим туттар
тэриллэрэ»
Экскурсия кухня5а
«Чайная
церемония»

1.Кухня малын салын, туттар тэрилин билиьиннэрии.
3 Кыргыттары араас кухоннай электро-прибордары кытары
билиьиннэрии, хайдах туохха туттары кердеруу.

«Иьит-хомуос
историята, тердеууьа» (презентация
керуу)

1. О5олорго иьит-хомуос историятын билиьиннэрии, кердеруу,
тердубут-ууспут сайдарыгар теьуу кылааттаа5ын ейдетуу.
2.О5о билиэн-керуен ба5атын кууьурдуу.
3. урукку олоххо интириэс уескэтии.

1 Чэй туьунан кэпсээьин, хайдах ханна хомуйалларын,
сэбирдэхтэн хайдах чэй буоларын билиьиннэрии, туох
туьалаа5ын.
2. Чэй арааьын, суолтатын билиьиннэрии
3. Сыттаан керуу, тутан-хабан, амсайан керуу.

СлайдПароварка,
аэрогриль,
блендер, миксер.
Чэй арааьа,
пакетированнай,
сахарница,
молуоьунньук.
слайд

Алтынньы

Ааттара

Сыала-соруга

Туттар тэриллэрэ,
ньымалар

1
«Батта5ы ус
нэдиэлэ ута5ынан еруу»

1. Батта5ы ус ута5ынан еруугэ уерэтии.
Тараах, заколкалар,
2. О5о кэрэ, кыраьыабай, хомулла5ас буоларга иитии, уерэтии. сиэркилэ

2
«Фруктовай
нэдиэлэ остуоруйа» ( салат
оноруу)

1. Фрукталар ааттарын билэллэрин чинэтии.
2.Араас салаттар баалларын билиьиннэрии.
3.Билиэн-керуен ба5аларын билиьиннэрии.
4.аккуратнай, чэнчис буоларга иитии-уерэтии.
5.быьа5ынан сэрэнэн туттуу туьунан быраабыланы кэпсээьин,
уерэтии.
1. «Куьунну киьи кулбутунэн»-о5уруот астара.
2. О5уруот аьын быьа5ынан сепке туттан быьарга уерэтии.
3.Илии, тарбах былчыннарын сайыннарыы.
4. Уьуктаах, сытыы тэрилтэн сэрэхтээх буолууну ейдетуу.

Йогурт.
Фрукталар.

1.Хортуоска туьунан история.Россия5а хантан
кэлбитэ, хайдах олордон ууннэрэллэрин билиьиннэрии.
2.Салат астыырга уерэтии.
быьа5ы сепке туттуу туьунан хатылааьын.
3.Бэйэ-бэйэ5э кемелеьуу, ейдетуу.

Хортуоскалаах
булуудэ.

3
«Куьунну
нэдиэлэ мозаика» (салат)

4
«Хортуоска»
нэдиэлэ остуолбут сурун
аьа

О5уруот астара,
культурнай уунээйи,
туттар тэрил

Сэтинньи

Ааттара

Сыала-соруга

Туттар тэриллэрэ,
ньымалар

1 нэдиэлэ

«Сибэккини
керуу-харайыы»

Сибэкки кэрэтин олордуу, керуу-харайыы, уу кутуу,
дуоьуйууну ылыы, кэрэни кэрэхсии уерэнии.

2 нэдиэлэ

«Лук олордуу»

Лук туьатын билиьиннэрии
Салгыы аккуратнайдык, чэнчистик туттууну иитии-уерэтии.
Олордубут луктарын кэтээн керуу, дуоьуйууну ылыы.

3 нэдиэлэ

«Браслет-кыыс
киэргэлэ»
о5уруонан улэ

Илиини, тарбах былчыннарын сайыннарыы, о5о айар
дьо5урун , фантазиятын сайыннарыы.
Иннэнэн, кыптыыйынан сатаан сепке, сэрэхтээхтик туттуу.

О5уруо арааьа,
иистэнэр мал

1. «Этикет»диэн тугун билиьиннэрии, кэпсээьин.

Презентации керуу

4 нэдиэлэ

«Этикет»
2. Тус олоххо кестер араас

сыыьалартан сепке тахсыахха

себун билиьиннэрии.
3

Салгыы

чинэтии.

этикеты

общественнай

сирдэргэ

тутуьууну

Сибэкки отростоктара,
сибэкки иьитэ, хара
буор, лейка.
1 шт о5оттон лук,
банка

Ахсынньы

Ааттара

Сыала-соруга

Туттар тэриллэрэ, ньымалар

1 нэдиэлэ

«Собо-куех Болгуо Собону бултааьын туьунан билиьиннэрии.
бэлэ5э»
Собону астааьын туьунан кердеруу, билиьиннэрии.

Слайд-презентация.

2 нэдиэлэ

«Тон куерчэх»

Саха терут аьын билиьиннэрии.
Ытыгынан сепке туттары билиьиннэрии
Дуоьуйууну-астыныыны ылыы.

Сливки
Ытык
барыанньа

3 нэдиэлэ

«Кыраьыабай
утулук»

Утулук киэргэтии
Инньэни сепке сатаан туттарга уерэтии-такайыы,
кыптыыйынан сэрэхтээхтик туттуу.
Илии, тарбах былчыннарын сайыннарыы.
Айар дьо5уру сайыннарыы.

О5уруо
Утулук-фетр

4 нэдиэлэ

«Минньигэс
халбаьы-Сана
Дьыл остуолун
булуудэтэ»

1.Рецебынан астыыры тутуьуу.
2.Булуудэттэн дуоьуйууну ылыы.

Арахис, какао.
печенье

Тохсунньу

Ааттара

Сыала-соруга
1.Доруоьа туьунан билиьиннэрии.
2.тиэстэ оноруу.
3Дуоьуйууну-астыныыны ылыы.
4.Салгыы быьа5ы сепке сэрэхтээхтик туттуу
туьунан хатылааьын, ейдетуу.
5.Бэйэ-бэйэ5э кемелеьуу, ейдетуу.

Туттар тэриллэрэ, ньымалар

2 нэдиэлэ

«Пицца»

Дрожжи
Раст. Арыы
Бурдук
Туус
Сахар
Сымыыт
Пицца ингредиеннара

3 нэдиэлэ

«Сымыытта 2. Буспут сымыыты ыраастыырга уерэтии. Сымыыт, доска, быьах, фартук,
н киэргэлКистэлэннэ уерэтии
былаат
сибинньэ»
3.Салгыы быьа5ынан тутта уерэтии, сэрэхтээх Хартыына араас киэргэтиллибит
буолууну ейдетуу.
сымыыттар ойуулара.
4. О5о сымыыты киэргэтэригэр толкуйдуур, айар Горох-перец, буспут морковь
дьо5урун сайыннарыы.

4 нэдиэлэ

«Уут – ас»
(информаци
онноориентиров
аннай)

1. Ууттэн
оноьуллан
тахсар
урун
арааьа,туьата. ( слайд-презентация.)
2. Ынах ыаьын
3. Уут иьии.
4. Илии, тарбах былчыннарын сайыннарыы.

ас Слайд-презентация
Уут.

Олунньу

Ааттара

Сыала-соруга

Туттар тэриллэрэ,
ньымалар

1 нэдиэлэ

«Панно»

О5уронан тиьии ньымаларын кердеруу, уерэтии.
Коллективнай улэ5э бэйэ-бэйэ5э утуе сыьыаны уескэтии

О5уруо арааьа, туттар
маллар.

2 нэдиэлэ

«Печенье»

1.Продолжать учить работать по технологической карте.
2. Закрепить правила пользования ножом.
3.Развивать фантазию и творчество.

( 8 сыыппаралаах
киэргэтиилээх бичиэнньэ)

3 нэдиэлэ

«Бырааьынньыктаа5ы
сервировка»

1. О5олору кытта остуол киэргэтиитин тэрийии.
2. Ыалдьыты керсуу быраабыланы билиьиннэрии
3. Салгыы остуол этикетын тутуьууну ситиьии,
хатылааьын. ( бэрээдэк, кыраьыабай кестуу, остуол
киэргэлин арааьа, бырааьынньыктаа5ы остуолга
ыраас учугэй танастаах-саптаах олоруу)

Скатерть
Салфетница
Тэриэкэ анныгар уурар
коврик,
Вазалаах сибэкки
хотуобай

Кулун тутар
1 нэдиэлэ

Ааттара

Сыала-соруга

Туттар тэриллэрэ, ньымалар

О5о ийэтин (эбээтин, эдьиийин) кытта тэннэ себулуур
булуудэлэрин астаан видеоролик онорон ыыталлар.

Дьиэ5э улэ

2 нэдиэлэ

Курэх
«Кулинарнай
поединок»
«Канапе»

О5о мелкай моторикатын сайыннарыы.
Канапе туьунан

Зубочистка
Фрукталар

3 нэдиэлэ

«Бутерброд»

1. «Бутерброд» диэн тыл туьунан билиьиннэрии,
теруттэммит историятын билиьиннэрии
2.О5о бэйэтэ бутерброд онорорун уерэтии.
3. О5о мелкай моторикатын сайыннарыы.

4 нэдиэлэ

«Панкейк»

1.Рецебынан астыыры тутуьуу.
2.Булуудэттэн дуоьуйууну ылыы.

Муус устар

Ааттара

Сыала-соруга

Туттар тэриллэрэ, ньымалар

1 нэдиэлэ

«Чаппараах» киэргэтии са5алааьын

Илии, тарбах былчыннарын
сайыннарыы, са5алаабыт улэни
ситэри тумуктуу уерэнии.

Чаппараах быьыыта (фетр),
о5уруо арааьа, иистэнэр
мал, кыптыый.

2 нэдиэлэ

«Чаппараах» киэргэтии тумугэ

Чаппараах быьыыта (фетр),
о5уруо арааьа, иистэнэр
мал, кыптыый.

3 нэдиэлэ

«Кырачаан о5уруотчут»

4 нэдиэлэ

«Мин кырачаан хаьаайкабын»

Илии, тарбах былчыннарын
сайыннарыы, са5алаабыт улэни
ситэри тумуктуу уерэнии.
Онорбут улэлэриттэн астыныы,
дуоьуйуу
О5о тереппуттэрин кытта араас
о5уруот аьа олордон кердерер ,
кэпсиир, видео5а дьоно усталлар.
Са5алаабыт дьарыгын тиьэ5эр
тиэрдэ уерэнэр.
О5о ийэтинээн дьиэтигэр себулуур,
сатыыр булуудэтин астаан кердерер.
Табыллыбыт булуудэтиттэн
дуоьуйууну ылар, улэтин тумуктуу
уерэнэр.Астаабыт сирин хомунар.
Рецебын тутуьа уерэнэр.
Анкета толотторуу.

Сибэкки кеьеруутэ, о5уруот
астарын олордуу.

Дьиэ5э улэ. Кыыс
ийэтинээн астыыр
булуудэлэрэ.

Ыам ыйа

Ааттара

Сыала-соруга

Туттар тэриллэрэ, ньымалар

1 нэдиэлэ

«Ыьыах туьунан
билиьиннэрии.
Саха ыалын кунду аьа.»

Ыьыах туьунан видео
кердеруу, хаартысканан
материал.
Ыьыахха кыыс о5о
киэргэнэр симэ5э.
Саха ыалын кунду
маанылаах остуолун
билиьиннэрии.

Слайд-презентация.

2 нэдиэлэ

Тумуктуур кун
На5араадалааьын, туоьу
сурук туттарыы, э5эрдэ.

Уерэппит ырыаларын ,
хоьооннорун этии ( кыыс
о5о туьунан)
Эьиилги уерэх дьылыгар
сайынны кэмнэ
сорудахтары уллэстии.
Анкета тумуктэрэ.
Диагностика.

Призтар, туоьу суруктар,
грамоталар.

