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Далыр 2020
№1 Кыра белех: 03.12.20
Сыала-соруга: о5ону кэрэ эйгэ5э сыьыарыы; о5о ырыа истэр дьо5урун сайыннарыы
Ньымалар: быьаарыы, ырытыы, кердеруу, иьитиннэрии
Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, музыкальнай инструмент, хартыынкалар.
Этаптар
Хоско киирии
Дороболоьуу

Музыка истии
«У ребят ручки
хлорают» (муз. Е.
Тиличеевой, сл.
Ю. Островского).

бириэмэтэ
1
1

3

Оонньуу
«Кто вышел
погулять?»

2

Распевка
«Ля-ля,лю-лю»
Ыллааьын
«Харыйачаан»
Н.сб. «Муузыка
бастакы
олуктара»

5

МРД хамсаныы
«Танец зверей»
муз. В.
Курочкина

2

Иитээччи
- Музыка тыаьаата5ына, аадьуо хоско киирэ5ит
- Бары миэстэбитин булан олоробут (олороллор)
- Утуе кунунэн о5олор!
- О5олоор муузыка дьарыгын а5ынныгыт дуо? (о5олор эппиэттэрэ)
- О5олоор ейдеен истин эрэ: уердэхпинэ тас-тас тыаьыыр баар уьу? (Таьыныы), биьиги
туохтан таьынабытый? (О5олор эппиэттэрэ) – Уердэхпитинэ, концерт кердехпутунэ.
-Дьээрэ олордубут, кехсубутун кеннердубут, илиибитин тобукпутугар уурабыт уонна
бол5ойн истэбит (муузыка тыаьыыр). – О5олоор туох туьунан, хайдах муузыка иьилиннэ?
(таьыныы, уербут, хиитэрэй, хомойбут, мэниктээбит ду?)
- Музыкабыт аата «о5олор ытыстара таьынар» диэн. Кинилэр хайдахтарый, уонна хайдах
тыаьыырый? (кыралар, куускэ)
- Маладьыастар, о5олоор ыллыахпыт иннинэ биьиги кыратык оонньуохпут.
- Буьиги оонньуубут аата «Ким куулэйдии та5ыста?» диэн, ол аата о5олоор биьиги
муузыка тыаьаттан хайа кыыл хамарын истэн таайыахтааххпыт, оонньуу быраабылатын
ейдеетугут дуо?
- Бэлэмнэннибит, муузыкабыт ейдеен истэбит (муузыка тыаьыыр)
- Маладьыастар, сурдээ5ин истэр эбиккит! Биьиги муузыка иьиттибит, оонньоотубут,
билигин уерэ-кете ыллыахпыт!
- Дьээрэ кенетук турдубут, ыллыахпыт иннинэ куемэйбитин бэлэмниэхпит, инструмены
уонна миигин кытта тэннэ ыллаьын (инструменна Ля-ля, лю-лю оонньонор).
- Маладьыастар биьиги куемэйбит ыллыырга бэлэм буолла!
- О5олоор ханнык бырааьынньык чугаьаан иьэрий? (Сна дьыл), сана дьыл
бырааьынньыгын саамай туох киэргэтэрий? (Харыйа). Бугун биьиги «Харыйачаан» диэн
ырыаны кытта билсиэхпит, бол5ойон олорон истиэ5ин (ырыа ылланар).
- Миигин кытта тэннэ ис хоьоонун аа5ыаххайын (текст), онтон миигин кытта тэннэ
ыллаьын.
- Маладьыастар!
- о5олоор теье элбэх кыыллары билэ5итий? (О5олор эппиэттэрэ)
- Биьиэхэ ункуулуу кэллилэр: Саьыл, Куобах, Эьэ Миискэ, Бере, Таба, уонна чыычаахтар.
- кинилэр хайдах ункуулууллэрин керуеххутун ба5ара5ыт дуо? (биирдии керунунэн
кердеруу)
- Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!

О5олор
киирэллэр
Дорооболоьоллор
Боппуруостарга
эппиэттииллэр
Эппиэттииллэр,
таайаллар,
Ырытыьаллар.

Ооонньууллар

Куемэйдэрин
бэлэмнииллэр
Ыллыыллар

Хамсаналлар

Тахсыы

1

- О5олоор бугн биьиги тугу гынныбыт?
- Туох туьунан ыллаатыбыт?
- Кимнээ5и кытта ункуулээтибитий?
- Занятиябыт манан буттэ аныгыскы керсуеххэ диэри!

Эппиэттииллэр,
тахсаллар

№2 Кыра белех: 04.12.20
Сыала-соруга: о5ону кэрэ эйгэ5э сыьыарыы; о5о ырыа истэр дьо5урун сайыннарыы
Ньымалар: быьаарыы, ырытыы, кердеруу, иьитиннэрии
Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, музыкальнай инструмент, хартыынкалар.
Этаптар
Хоско киирии
Дороболоьуу

Музыка истии
«У ребят ручки
хлорают» (муз. Е.
Тиличеевой, сл.
Ю. Островского).

бириэмэтэ
1
1

3

Оонньуу
«Кто вышел
погулять?»

2

Распевка
«Ля-ля,лю-лю»
Ыллааьын
«Харыйачаан»
Н.сб. «Муузыка
бастакы
олуктара»

5

Иитээччи
- Музыка тыаьаата5ына, аадьуо хоско киирэ5ит
- Бары миэстэбитин булан олоробут (олороллор)
- Утуе кунунэн о5олор!
- О5олоор бугун биьиэхэ Куобах куулэйдии кэллэ! Кини бугун биьигини ыллатыа
оонньотуо, ырыа иьитиннэриэ.
- Тас-тас тыаьыыр баар уьу? (Таьыныы), биьиги туохтан таьынабытый? (О5олор
эппиэттэрэ) – Уердэхпитинэ, концерт кердехпутунэ.
-Дьээрэ олордубут, кехсубутун кеннердубут, илиибитин тобукпутугар уурабыт уонна
бол5ойн истэбит уонна Куобахпытын кытта тэннэ таьынабыт (муузыка тыаьыыр). –
О5олоор туох туьунан, хайдах муузыка иьилиннэ? (таьыныы, уербут, хиитэрэй,
хомойбут, мэниктээбит ду?)
- Музыкабыт аата «О5олор ытыстара таьынар» диэн. Кинилэр хайдахтарый, уонна хайдах
тыаьыырый? (кыралар, куускэ)
- Онтон куобах илиилэрэ хайда5ый? (ессе кыра)
- Маладьыастар, о5олоор ыллыахпыт иннинэ биьиги кыратык оонньуохпут.
- Буьиги оонньуубут аата «Ким куулэйдии та5ыста?» диэн, ол аата о5олоор биьиги
муузыка тыаьаттан хайа кыыл хамарын истэн таайыахтааххпыт, оонньуу быраабылатын
билэбит дии?
- Бэлэмнэннибит, муузыкабыт ейдеен истэбит (муузыка тыаьыыр)
- Маладьыастар, сурдээ5ин истэр эбиккит! Биьиги муузыка иьиттибит, оонньоотубут,
билигин уерэ-кете ыллыахпыт!
- Дьээрэ кенетук турдубут, ыллыахпыт иннинэ куемэйбитин бэлэмниэхпит, инструмены
уонна миигин кытта тэннэ ыллаьын, куобахпыт эмиэ куемэйин эрчийэр (инструменна Ляля, лю-лю оонньонор).
- Маладьыастар биьиги куемэйбит ыллыырга бэлэм буолла!
- О5олоор ханнык бырааьынньык чугаьаан иьэр диэбиппитий? (Сна дьыл), сана дьыл
бырааьынньыгын саамай туох киэргэтэрий? (Харыйа). Ырыабыт аата «Харыйачаан» диэн,
бол5ойон олорон санатан истиэ5ин (ырыа ылланар).

О5олор
киирэллэр
Дорооболоьоллор
Боппуруостарга
эппиэттииллэр
Эппиэттииллэр,
таайаллар,
Ырытыьаллар.

Кехтеехтук оонньууллар

Куемэйдэрин
бэлэмнииллэр
Ыллыыллар

МРД хамсаныы
«Танец зверей»
муз. В.
Курочкина

2

Тахсыы

1

- Миигин кытта тэннэ ис хоьоонун аа5ыаххайын (текст), онтон миигин кытта тэннэ
ыллаьын.
- Маладьыастар!
- О5олоор теье элбэх кыыллары билэ5итий? (О5олор эппиэттэрэ)
- Биьиэхэ ункуулуу кэллилэр: Саьыл, Куобах, Эьэ Миискэ, Бере, Таба, уонна чыычаахтар.
- кинилэр хайдах ункуулууллэрин керуеххутун ба5ара5ыт дуо? (биирдии керунунэн
кердеруу)
- Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!
- О5олоор бугн биьиги тугу гынныбыт?
- Туох туьунан ыллаатыбыт?
- Кимнээ5и кытта ункуулээтибитий?
- Занятиябыт манан буттэ аныгыскы керсуеххэ диэри!

Хамсаналлар

Эппиэттииллэр,
тахсаллар

№1 Орто белех: 01.12.20
Сыала: о5о ырыа истэр дьо5урун сайыннарыы; музыка кеметунэн о5ону сырдыкка-кэрэ5э иитии.
Соруга: хоско бэлэмнээхтик киирэргэ уерэтхии; кэпсэтии коммуникациятын сайыннарыы; музыканы бол5ойон истэри чинэтии; бэйэ куолаьынан сепке ыллыырга
уерэтии; музыканнан истэн хамсанары сайыннарыы.
Ньымалар: быьаарыы, ырытыы, иьитиннэрии уон.ат.
Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, музыкальнай инструмент, хартыынка
Этаптар
Хоско киирии
Дорооболоьуу

Бириэмэтэ
1
1

Музыка истии
«Гармошка и
Балалайка» И.
Арсеева

4

Оонньуу
«Угадай какой
инструмент
звучит»

3

Иитээччи
- Музыка тыаьаата5ына, аадьуо хоско киирэ5ит
- Утуе кунунэн о5олор!
- Муузыканы а5ынныгыт дуо? О5олоор муузыка истэбит дуо?
- О5олоор билигин муузыка истиэхпит иннинэ, миигин кердубут эрэ, (хартыынка), бу
Нуучча народнай музыкальнай инструменнара гармошка уонна балалайка, кинилэр хайдах
тыаьыылларын истиэхпит.
- Бол5ойон истиэххэйин (муузыка тыаьыыр)
- О5олоор Гармошка хайдах тыаьыырый? (гармошка диэн – байааны этэллэр). Се понтон
балалайка хайдах тыаьыырый уонна хайдах оонньуулларый? (Хартыынка кердеруутэ)
- Маладьыастар ессе ейдеен истиэххэйин эрэ. (Ыйан иьитиннэрии)
- Оонньуоххутун ба5ара5ыт дуо? Биьиги оонньуубут аата «Ханнык музыкальнай
инструмент тыаьыырын таай» диэн, инструмент тыаьа тыаьыыр, ол кэннэ илиибитин
уунан таайыахтаахпыт, таайбыт о5олор биирдии очко эбинэн иьэллэ, бутэьиккэ саамай
элбэх очколаах о5о кыайыылаах буолар. Оонньуу быраабылатын ейдеетугут дуо? (Музыка
тыаьыыр)

О5олор
Киирэллэр
Дорооболоьоллор
Боппуруостарга
эппиэттииллэр
Эппиэттииллэр,
Ырытыьаллар,
Истэллэр

Кехтеехтук оонньууллар

Распевка
«Василек»
«Сана дьыл» К.
Васильева тыл.

5

МРД хамсаныы
«Бодрый и тихий
шаг» М. Робера

5

Тахсыы

1

- Маладьыастар, ейгутугэр хатаан о5олор ханнык инструмент хайдах тыаьыырын.
- Дьээрэ кенетук турдубут, (хартыынка) керун эрээ о5олоор бу дьэрэкээн сибэккиибит аата
Василек, киниэхэ анаан куемэйбитин эччийэ таарыйа инструмены уонна миигин кытта
тэннэ ыллаьын, бастаан сибигинийэн, онтон кыраттан улаатыннаран иьэбит (инструменна
Васильек оонньонор).
- О5олоор ханнык бырааьынньык чугаьаан иьэрий? (Сана дьыл)
- Сана дьыл бырааьынньыгын олуьун диэн куутэ5ит дуо? (О5олор эппиэттэрэ)
- Биьиги сана дьылга ырыа ыллаатахпытына хоьоон аахтахпытына, ункуу
ункуулээтэхпитинэ Тымныы Кыьын О5онньор биьэхэ подароктарын бэлэхтиир дии?
- Онон кыьаллан учугэйдик уерэниэххэйин!
- Сана дьыл туьунан ырыаны кытта бугун билсиэхпит.
- Бастаан истиэххэйин, ис хоьоонун аа5ыаххайын, миигин кытта тэннэ ыллаьын.
- Маладьыастар
- О5олоор «Бодрый шаг» уонна «Тихий шаг» - диэни хайдах ейдуугутуй? (О5олор
эппиэттэрэ)
- Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!
- О5олоор бугун тугу гынныбыт?
- Туох туьунан ырыа ыллаатыбытый?
- Бугунну дьарыкпыт манан буттэ аныгыскы керсуеххэ диэри!

Ыллыыллар

Хамсаналлар

Тахсаллар

№2 Орто белех: 04.12.20
Сыала: о5о ырыа истэр дьо5урун сайыннарыы; музыка кеметунэн о5ону сырдыкка-кэрэ5э иитии.
Соруга: хоско бэлэмнээхтик киирэргэ уерэтии; кэпсэтии коммуникациятын сайыннарыы; музыканы бол5ойон истэри чинэтии; бэйэ куолаьынан сепке ыллыырга
уерэтии; музыканнан истэн хамсанары сайыннарыы.
Ньымалар: быьаарыы, иьитиннэрии, кердеруу, санатыы.
Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, музыкальнай инструменнар, хартыынка.
Этаптар
Хоско киирии
Дорооболоьуу

Бириэмэтэ
1
1

Музыка истии
«Гармошка и
Балалайка» И.
Арсеева

4

Иитээччи
- Музыка тыаьаата5ына, аадьуо хоско киирэ5ит
- Утуе кунунэн о5олор!
- Муузыканы а5ынныгыт дуо? О5олоор муузыка истэбит дуо?
- О5олоор билигин муузыка истиэхпит иннинэ, миигин кердубут эрэ, (хартыынка), бу
ханнык норуод нороднай музыкальна инструменнарай? (Нуучча) Ааттара ким диэн этэй?
(Балалайка уонна Гармошка)
- Бол5ойон истиэххэйин (муузыка тыаьыыр)

О5олор
Киирэллэр
Дорооболоьоллор
Боппуруостарга
эппиэттииллэр
Эппиэттииллэр,
Ырытыьаллар,
Истэллэр

Оонньуу
«Угадай какой
инструмент
звучит»

3

Распевка
«Василек»
«Сана дьыл» К.
Васильева тыл.

5

МРД хамсаныы
«Бодрый и тихий
шаг» М. Робера

5

Тахсыы

1

- О5олоор Гармошка хайдах тыаьыырый? (гармошка диэн – байааны этэллэр). Се понтон
балалайка хайдах тыаьыырый уонна хайдах оонньуулларый? (Хартыынка кердеруутэ)
- Маладьыастар ессе ейдеен истиэххэйин эрэ. (Ыйан иьитиннэрии)
- Оонньуоххутун ба5ара5ыт дуо? Биьиги оонньуубут аата «Ханнык музыкальнай
инструмент тыаьыырын таай» диэн этэ дии? Инструмент тыаьа тыаьыыр, ол кэннэ
илиибитин уунан таайыахтаахпыт, таайбыт о5олор биирдии очко эбинэн иьэллэ, бутэьиккэ
саамай элбэх очколаах о5о кыайыылаах буолар. Оонньуу быраабылатын ейдеетугут дуо?
(Музыка тыаьыыр)
- Маладьыастар, ейгутугэр хатаан о5олор ханнык инструмент хайдах тыаьыырын.
- Дьээрэ кенетук турдубут, (хартыынка) керун эрээ о5олоор бу дьэрэкээн сибэккиибит аата
Василек, киниэхэ анаан куемэйбитин эччийэ таарыйа инструмены уонна миигин кытта
тэннэ ыллаьын, бастаан сибигинийэн, онтон кыраттан улаатыннаран иьэбит (инструменна
Васильек оонньонор).
- О5олоор ханнык бырааьынньык чугаьаан иьэр диэбиппитий? (Сана дьыл)
- Сана дьыл туьунан ырыабытын санатыаххайын.
- Бастаан истиэххэйин, ис хоьоонун аа5ыаххайын, миигин кытта тэннэ ыллаьын.
- Маладьыастар
- О5олоор «Бодрый шаг» уонна «Тихий шаг» - диэни хайдах ейдуугутуй? (О5олор
эппиэттэрэ)
- Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!
- О5олоор бугун тугу гынныбыт?
- Туох туьунан ырыа ыллаатыбытый?
- Бугунну дьарыкпыт манан буттэ аныгыскы керсуеххэ диэри!

Кехтеехтук оонньууллар

Ыллыыллар

Хамсаналлар

Тахсаллар

№1 Улахан белех: 01.12.20
Сыала: о5о ырыа истэр дьо5урун сайыннарыы; музыка кеметунэн о5ону сырдыкка-кэрэ5э иитии.
Соруга: хоско бэлэмнээхтик киирэргэ уерэтии; кэпсэтии коммуникациятын сайыннарыы; музыкальнай уобараьы истэри сайыннарыы; бэйэ куолаьынан сепке
ыллыырга уерэтии; музыканнан истэн хамсанары сайыннарыы.
Ньымалар: быьаарыы, иьитиннэрии, кердеруу, санатыы.
Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, хартыынка
Этаптар
Хоско киирии
Дороболоьуу

бириэмэтэ
1
1

Иитээччи
- Музыка тыаьаата5ына, аадьуо хоско киирэ5ит, бэрээдэктээхтик миэстэ5итигэр олоро5ут.
- Утуе кунунэн о5олор!
- Муузыканы а5ынныгыт дуо? О5олоор муузыка истэбит дуо?

О5олор
Киирэллэр
Дорооболоьоллор
Боппуруостарга
эппиэттииллэр

Музыка истии
«Вальс» П. И.
Чайковского

6

Оонньуу
«Угодай какой
инструмент
звучит»

4

Распевка
«До мажор»
Ыллааьын
«Jingl bells»
«Лаглайбыт
харыйа»

8

МРД хамсаныы
«Чередование
ходьбы и бега»
муз. Ф. Надененко
Тахсыы

5

1

- О5олоор кенетук олордубут, илиилэрбит тобукпутугар уонна бол5ойон истэбит.
(Муузыка тыаьыыр). Хайдах настроениялаах муузыка тыаьаата?
- Муузыкабыт аата «Вальс» диэн, Петр Иличь Чайковский диэн Нуучча аатырбыт
компазитора суруйбут, керун эрэ о5олоор хартыынканы, (хартыынка кердеруу)
- билигин ессе тегул бол5ойон истиэххэйин (Муузыка тыаьыыр)
- Маладьыастар, о5олоор биьиги муузыка иьиттибит, оонньуоххутун ба5ара5ыт дуо?!
- Оонньуоххутун ба5ара5ыт дуо? Биьиги оонньуубут аата «Ханнык музыкальнай
инструмент тыаьыырын таай» диэн, инструмент тыаьа тыаьыыр, ол кэннэ илиибитин
уунан таайыахтаахпыт, таайбыт о5олор биирдии очко эбинэн иьэллэ, бутэьиккэ саамай
элбэх очколаах о5о кыайыылаах буолар. Оонньуу быраабылатын ейдеетугут дуо? (Музыка
тыаьыыр)
- Маладьыастар, ейгутугэр хатаан о5олор ханнык инструмент хайдах тыаьыырын.
- Дьээрэ кенетук турдубут, (хартыынка) керун эрээ о5олоор бу дьэрэкээн сибэккиибит аата
Василек, киниэхэ анаан куемэйбитин эччийэ таарыйа инструмены уонна миигин кытта
тэннэ ыллаьын, бастаан сибигинийэн, онтон кыраттан улаатыннаран иьэбит (инструменна
Васильек оонньонор).
- О5олоор ханнык бырааьынньык чугаьаан иьэрий? (Сана дьыл)
- Сана дьыл бырааьынньыгын олуьун диэн куутэ5ит дуо? (О5олор эппиэттэрэ)
- Биьиги сана дьылга ырыа ыллаатахпытына хоьоон аахтахпытына, ункуу
ункуулээтэхпитинэ Тымныы Кыьын О5онньор биьэхэ подароктарын бэлэхтиир дии?
- Онон кыьаллан учугэйдик уерэниэххэйин!
- Сана дьыл туьунан ырыаны кытта бугун билсиэхпит, ырыабыт аата «Jingl bells» диэн
- Бастаан истиэххэйин, ис хоьоонун аа5ыаххайын, миигин кытта тэннэ ыллаьын. (Текст
песни).
- Биьиги бары билэр ырыабыт «Лаглайбыт харыйа» диэн ырыабытын саныаххайын.
- Маладьыастар бу ырыаларбытын сана дьылга диэри наизусть билиэхтээхпит, онон
дьиэ5итигэр тиийдэххитэ санатта сылдьаарын.
Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!

- О5олоор бугун тугу гынныбытый?
- Туох туьунан ыллаатыбытый?
Манан дьарыкпыт буттэ, аныгыскы керсуеххэ диэри!

Эппиэттииллэр,
таайаллар,
Ырытыьаллар.

Оонньууллар

Ыллыыллар

хамсаналлар

Тахсаллар

№2 Улахан белех: 04.12.20
Сыала: о5о ырыа истэр дьо5урун сайыннарыы; музыка кеметунэн о5ону сырдыкка-кэрэ5э иитии.
Соруга: хоско бэлэмнээхтик киирэргэ уерэтии; кэпсэтии коммуникациятын сайыннарыы; музыкальнай уобараьы истэри сайыннарыы; бэйэ куолаьынан сепке
ыллыырга уерэтии; музыканнан истэн хамсанары сайыннарыы.

Ньымалар: быьаарыы, иьитиннэрии, кердеруу, санатыы.
Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, хартыынка.
Этаптар
Хоско киирии
Дороболоьуу

бириэмэтэ
1
1

Иитээччи
- Музыка тыаьаата5ына, аадьуо хоско киирэ5ит, бэрээдэктээхтик миэстэ5итигэр олоро5ут.
- Утуе кунунэн о5олор!
- Муузыканы а5ынныгыт дуо? О5олоор муузыка истэбит дуо?

Музыка истии
«Вальс» П. И.
Чайковского

6

Оонньуу
«Угодай какой
инструмент
звучит»

4

Распевка
«До мажор»
Ыллааьын
«Jingl bells»
«Лаглайбыт
харыйа»

8

МРД хамсаныы
«Чередование
ходьбы и бега»
муз. Ф. Надененко
Тахсыы

5

- О5олоор кенетук олордубут, илиилэрбит тобукпутугар уонна бол5ойон истэбит.
(Муузыка тыаьыыр). Хайдах настроениялаах муузыка тыаьаата?
- Муузыкабыт аата «Вальс» диэн, Петр Иличь Чайковский диэн Нуучча аатырбыт
компазитора суруйбут, керун эрэ о5олоор хартыынканы, (хартыынка кердеруу)
- билигин ессе тегул бол5ойон истиэххэйин (Муузыка тыаьыыр)
- Маладьыастар, о5олоор биьиги муузыка иьиттибит, оонньуоххутун ба5ара5ыт дуо?!
- Оонньуоххутун ба5ара5ыт дуо? Биьиги оонньуубут аата «Ханнык музыкальнай
инструмент тыаьыырын таай» диэн, инструмент тыаьа тыаьыыр, ол кэннэ илиибитин
уунан таайыахтаахпыт, таайбыт о5олор биирдии очко эбинэн иьэллэ, бутэьиккэ саамай
элбэх очколаах о5о кыайыылаах буолар. Оонньуу быраабылатын ейдеетугут дуо? (Музыка
тыаьыыр)
- Маладьыастар, ейгутугэр хатаан о5олор ханнык инструмент хайдах тыаьыырын.
- Дьээрэ кенетук турдубут, (хартыынка) керун эрээ о5олоор бу дьэрэкээн сибэккиибит аата
Василек, киниэхэ анаан куемэйбитин эччийэ таарыйа инструмены уонна миигин кытта
тэннэ ыллаьын, бастаан сибигинийэн, онтон кыраттан улаатыннаран иьэбит (инструменна
Васильек оонньонор).
- О5олоор ханнык бырааьынньык чугаьаан иьэр диэбиппитий? (Сана дьыл)
- Сана дьыл туьунан ырыаны кытта бугун билсибиппит, ырыабыт аата ким диэн этэй?
«Jingl bells» диэн
- Бастаан истиэххэйин, ис хоьоонун аа5ыаххайын, миигин кытта тэннэ ыллаьын. (Текст
песни).
- Биьиги бары билэр ырыабыт «Лаглайбыт харыйа» диэн ырыабытын саныаххайын.
- Маладьыастар бу ырыаларбытын сана дьылга диэри наизусть билиэхтээхпит, онон
дьиэ5итигэр тиийдэххитэ санатта сылдьаарын.
Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!

1

- О5олоор бугун тугу гынныбытый?
- Туох туьунан ыллаатыбытый?
Манан дьарыкпыт буттэ, аныгыскы керсуеххэ диэри!

О5олор
Киирэллэр
Дорооболоьоллор
Боппуруостарга
эппиэттииллэр
Эппиэттииллэр,
таайаллар,
Ырытыьаллар.

Оонньууллар

Ыллыыллар

хамсаналлар

Тахсаллар

№1 Бэлэмнэнии белех: 01.12.20
Сыала: о5о ырыа истэр дьо5урун сайыннарыы; музыка кеметунэн о5ону сырдыкка-кэрэ5э иитии.
Соруга: хоско бэлэмнээхтик киирэргэ уерэтии; кэпсэтии коммуникациятын сайыннарыы; музыка хараахтырын араарарга уерэтии; бэйэ куолаьынан сепке
ыллыырга уерэтии; музыканнан истэн хамсанары сайыннарыы.
Ньымалар: быьаарыы, иьитиннэрии, кердеруу, санатыы.
Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, хартыынкалар.
Этаптар
Хоско киирии
Дороболоьуу

бириэмэтэ
1
1

Иитээччи
- Музыка тыаьаата5ына, аадьуо хоско киирэ5ит, бэрээдэктээхтик миэстэ5итигэр олоро5ут.
- Утуе кунунэн о5олор!
- Муузыканы а5ынныгыт дуо? О5олоор муузыка истэбит дуо?

Музыка истии
«Колыбельная» П.
И. Чайковского

6

Оонньуу
«Угодай какой
инструмент
звучит»

4

Распевка
«До мажор»
Ыллааьын
«Jingl bells»
«Лаглайбыт
харыйа»

8

- О5олоор кенетук олордубут, илиилэрбит тобукпутугар уонна бол5ойон истэбит.
(Муузыка тыаьыыр). Хайдах настроениялаах муузыка тыаьаата?
- Муузыкабыт аата «Калыбельная» диэн, Петр Иличь Чайковский диэн Нуучча аатырбыт
компазитор суруйбут, керун эрэ о5олоор хартыынканы, (хартыынка кердеруу)
- Калыбельнай диэн о5олор туох муузыкатай? (Бытаан, о5ону утутарга, сынньанарга
аналлаах)
- Билигин ессе тегул бол5ойон истиэххэйин илиилэрбитин маннык тутабыт уонна аадьуо
хачаайдыыбыт (кердеруу), (муузыка тыаьыыр)
- Маладьыастар, о5олоор биьиги муузыка иьиттибит, оонньуоххутун ба5ара5ыт дуо?!
- Оонньуоххутун ба5ара5ыт дуо? Биьиги оонньуубут аата «Ханнык музыкальнай
инструмент тыаьыырын таай» диэн, инструмент тыаьа тыаьыыр, ол кэннэ илиибитин
уунан таайыахтаахпыт, таайбыт о5олор биирдии очко эбинэн иьэллэ, бутэьиккэ саамай
элбэх очколаах о5о кыайыылаах буолар. Оонньуу быраабылатын ейдеетугут дуо? (Музыка
тыаьыыр)
- Маладьыастар, ейгутугэр хатаан о5олор ханнык инструмент хайдах тыаьыырын.
- Дьээрэ кенетук турдубут, (хартыынка) керун эрээ о5олоор бу дьэрэкээн сибэккиибит аата
Василек, киниэхэ анаан куемэйбитин эччийэ таарыйа инструмены уонна миигин кытта
тэннэ ыллаьын, бастаан сибигинийэн, онтон кыраттан улаатыннаран иьэбит (инструменна
Васильек оонньонор).
- О5олоор ханнык бырааьынньык чугаьаан иьэрий? (Сана дьыл)
- Сана дьыл бырааьынньыгын олуьун диэн куутэ5ит дуо? (О5олор эппиэттэрэ)
- Биьиги сана дьылга ырыа ыллаатахпытына хоьоон аахтахпытына, ункуу
ункуулээтэхпитинэ Тымныы Кыьын О5онньор биьэхэ подароктарын бэлэхтиир дии?
- Онон кыьаллан учугэйдик уерэниэххэйин!
- Сана дьыл туьунан ырыаны кытта бугун билсиэхпит, ырыабыт аата «Jingl bells» диэн

О5олор
Киирэллэр
Дорооболоьоллор
Боппуруостарга
эппиэттииллэр
Эппиэттииллэр,
таайаллар,
Ырытыьаллар.

Оонньууллар

Ыллыыллар

Ырыа
творчествота
«Играй мелодию,
свое имя»
МРД хамсаныы
«Снежинки вальс»
Муз. Чайковского

4

Тахсыы

1

5

- Бастаан истиэххэйин, ис хоьоонун аа5ыаххайын, миигин кытта тэннэ ыллаьын. (Текст
песни).
- Биьиги бары билэр ырыабыт «Лаглайбыт харыйа» диэн ырыабытын саныаххайын.
- Маладьыастар бу ырыаларбытын сана дьылга диэри наизусть билиэхтээхпит, онон
дьиэ5итигэр тиийдэххитэ санатта сылдьаарын.
- Биьиэхэ бааллар 7 (еннерунэн, ааттарынан ааттааьын) еннеех музыкальнай
колокольчиктар, хас биирдиигит бу колокольчиктарынан бэйэ5ит аакктын тыаьатан
ыллыахтааххыт, ким да кими да утуктубэт, айа5ыт. (Айан ыллыыллар)
_ О5олоор Петр Иличь Чайковский диэн кимий? Ханна баарый? (Хартыынкатын
кердетуу уеьэттэн)
- Кини айбыт произведениятынан ункуулуехтээхпит «Снежинки» диэн, ол аата о5олор
хаар туьэрин туьунан айбыт произведенията эбит.
Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!
- О5олоор бугун тугу гынныбытый?
- Туох туьунан ыллаатыбытый?
Манан дьарыкпыт буттэ, аныгыскы керсуеххэ диэри!

Кехтеехтук оонньууллар

хамсаналлар

Тахсаллар

№2 Бэлэмнэнии белех: 04.12.20
Сыала: о5о ырыа истэр дьо5урун сайыннарыы; музыка кеметунэн о5ону сырдыкка-кэрэ5э иитии.
Соруга: хоско бэлэмнээхтик киирэргэ уерэтии; кэпсэтии коммуникациятын сайыннарыы; музыка хараахтырын араарарга уерэтии; бэйэ куолаьынан сепке
ыллыырга уерэтии; музыканнан истэн хамсанары сайыннарыы.
Ньымалар: быьаарыы, иьитиннэрии, кердеруу, санатыы.
Туттуллар тэриллэр: музыкальнай центр, хартыынка.
Этаптар
бириэмэтэ
Иитээччи
О5олор
Хоско киирии
1
- Музыка тыаьаата5ына, аадьуо хоско киирэ5ит, бэрээдэктээхтик миэстэ5итигэр олоро5ут.
Киирэллэр
Дороболоьуу
1
- Утуе кунунэн о5олор!
Дорооболоьоллор
- Муузыканы а5ынныгыт дуо? О5олоор муузыка истэбит дуо?
Боппуруостарга
эппиэттииллэр
Музыка истии
6
- О5олоор кенетук олордубут, илиилэрбит тобукпутугар уонна бол5ойон истэбит.
Эппиэттииллэр,
«Садко»
(Муузыка тыаьыыр). Хайдах настроениялаах муузыка тыаьаата?
таайаллар,
(колыбельная
- Муузыкабыт аата «Садко» диэн ол эбэтэр «Колыбельная Волхвы», Николай Андреевич
Ырытыьаллар.
Волхвы) РимскийРимский - Корсаков диэн Нуучча аатырбыт компазитор суруйбут, керун эрэ о5олоор
Корсаков Н.А.
хартыынканы, (хартыынка кердеруу)
- Калыбельнай диэн о5олор туох муузыкатай диэбиппитий? (Бытаан, о5ону утутарга,
сынньанарга аналлаах)
- Билигин ессе тегул бол5ойон истиэххэйин илиилэрбитин маннык тутабыт уонна аадьуо
хачаайдыыбыт (кердеруу), (муузыка тыаьыыр)
- Маладьыастар, о5олоор биьиги муузыка иьиттибит, оонньуоххутун ба5ара5ыт дуо?!

Оонньуу
«Угодай какой
инструмент
звучит»

4

Распевка
«До мажор»
Ыллааьын
«Jingl bells»
«Лаглайбыт
харыйа»

8

Ырыа
творчествота
«Играй мелодию,
свое имя»
МРД хамсаныы
«Снежинки вальс»
Муз. Чайковского

4

Тахсыы

1

5

- Оонньуоххутун ба5ара5ыт дуо? Биьиги оонньуубут аата «Ханнык музыкальнай
инструмент тыаьыырын таай» диэн, инструмент тыаьа тыаьыыр, ол кэннэ илиибитин
уунан таайыахтаахпыт, таайбыт о5олор биирдии очко эбинэн иьэллэ, бутэьиккэ саамай
элбэх очколаах о5о кыайыылаах буолар. Оонньуу быраабылатын ейдеетугут дуо? (Музыка
тыаьыыр)
- Маладьыастар, ейгутугэр хатаан о5олор ханнык инструмент хайдах тыаьыырын.
- Дьээрэ кенетук турдубут, (хартыынка) керун эрээ о5олоор бу дьэрэкээн сибэккиибит аата
Василек, киниэхэ анаан куемэйбитин эччийэ таарыйа инструмены уонна миигин кытта
тэннэ ыллаьын, бастаан сибигинийэн, онтон кыраттан улаатыннаран иьэбит (инструменна
Васильек оонньонор).
- О5олоор ханнык бырааьынньык чугаьаан иьэрий? (Сана дьыл)
- Сана дьыл туьунан ырыаны кытта билсиспиппит, ырыабыт аата «Jingl bells» диэн этэ
дии?
- Бастаан истиэххэйин, ис хоьоонун аа5ыаххайын, миигин кытта тэннэ ыллаьын. (Текст
песни).
- Биьиги бары билэр ырыабыт «Лаглайбыт харыйа» диэн ырыабытын саныаххайын.
- Маладьыастар бу ырыаларбытын сана дьылга диэри наизусть билиэхтээхпит, онон
дьиэ5итигэр тиийдэххитэ санатта сылдьаарын.
- Биьиэхэ бааллар 7 (еннерунэн, ааттарынан ааттааьын) еннеех музыкальнай
колокольчиктар, хас биирдиигит бу колокольчиктарынан бэйэ5ит аакктын тыаьатан
ыллыахтааххыт, ким да кими да утуктубэт, айа5ыт. (Айан ыллыыллар)
_ О5олоор Петр Иличь Чайковский диэн кимий? Ханна баарый? (Хартыынкатын
кердетуу уеьэттэн)
- Кини айбыт произведениятынан ункуулуехтээхпит «Снежинки» диэн, ол аата о5олор
хаар туьэрин туьунан айбыт произведенията эбит.
Билигин миигин кытта тэннэ хамсанабыт!
- О5олоор бугун тугу гынныбытый?
- Туох туьунан ыллаатыбытый?
Манан дьарыкпыт буттэ, аныгыскы керсуеххэ диэри!

Оонньууллар

Ыллыыллар

Кехтеехтук оонньууллар

хамсаналлар

Тахсаллар

