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«Форт-Боярд» аралдьыйыы нөҥүө бэйэ кыа5ын тургутуу.

Сүрүн үөрэтэр уобалас

Эт- хаан сайдыыта

Түһүмэхтэр

I

II

Соруктар
Форт-Боярд
оонньууну
билиьиннэрии,
быраабыланы
быьаарыы
Уунан айан

Иитээччи оҕону
кытта алтыһыытын
кэрүңнэрэ
Сэьэргэьии,слайды
бииргэ керуу, оонньуу
быраабылатын
быьаарыы.

Иитээччи туттар
материаллара.
Проектор,
музыкальнай
центр,ноутбук

Уунан айан
сэрэхтээ5ин уерэтэр

Сымна5ас
модуль,оранжевай
танас,муз.центр

Мэьэйи туорааьын

Мэьэйи туорааьыны
кердерер

Скамейкалар,
уруьуй акулалар

Кириэппэс
хаьаайынын,
Фуралыын
керсуьуу

Фуралыын
билсиьиннэрэр
О5олору кытта
картаны уерэтэр

Кумаа5ыга
уруьуйдаммыт
карта, песочнай
чаьыы, улахан
кинигэ, шкатулка ,
кулуустэр,кулуус
угар сумка,
муз.центр

Түһүмэхтэринэн иитээччи
оҕолордуун алтыһыыта.
Иитээччи
Оҕолор
Иитэччи
Слайды
о5олорго
кереллер,
оонньуу
быраабыланы
быраабылатын
билсэллэр
быьаарар
Ууга сэрэхтээх
Иитээччини
буолары этэр,
истэн, катерга
о5олору катерга олорон айанна
олордор
туруналлар
Скамейка устун О5олор сэрэнэн,
тирэхтээхтик
иитээччини
туттан
истэн, мэьэйи
хаамыыны
туорууллар.
кердерер.
Батыьыннаран
Иитээччини
суурэр
батыьан
Фура
суурэллэр
таабырыннарын Бол5ойон
бол5ойон истэн
истэллэр
таайалларын
таабырыннары
ке5улуур
таайаллар
картаны,
Иитээччини
быьаарар.
кытта тэннэ
картаны
уерэтэллэр

Түмүк
О5олор оонньуу
быраабылатын
билистилэр.
Кириэппэскэ кэлии.

Мэьэйи туораан
кириэппэскэ тиийии.

Кириэппэс
хаьаайынын
Фуралыын
керсуьэллэр
Таабырыннары таайан
картаны ылаллар

1 сорудах
Колбалары уунан
толорон сорудах
ылыы

О5олорго сорудах
2 колба, уулаах
Соруда5ы сепке
хаамыытын
биэдэрэ, 4
толороллоругар
быьаарсарга кемелеьуу оонньуур чааскы, 2 салайан биэрэр.
«киндер сюрприз»
коробката,
тирээпкэлэр,
кулуус

Соруда5ы сепке
2 сорудах
толороллорун ситиьии
Оо5уй ситимнээх
тоннелы туорааьын

3 сорудах
«Харана хос» Мас
геометрическай
фигуралары илии
иминэн сепке
таайыы

Соруда5ы сепке
толороллорун
быьаарыы, илии
иминэн сепке
таайалларын ситиьии

Тургэнник
суурэн
колбаларга уу
куталлар

Соруда5ы толорон.
бастакы кулууьуу
ылаллар

3 резина мэьэйдээх
дуга,
колокольчиктар,
кулуус

Соруда5ы сепке
толороллоругар
ейебул буолар

Дугалар
анныларынан
чуорааннары
тыаьаппакка
сыыллаллар

Оо5уй ситимнээх
тоннелын туораан,
иккис кулууьу
ылаллар

Хортуон коробка,
3 мастан
оноьуллубут
геометрическай
фигуралар, кулуус

Соруда5ы
быьаарар, сепке
эппиттэри
хай5ыыр

Фигуралары
кербекке, илии
иминэн таайан,
септеех эппиэти
биэрэллэр

Фигуралары сепке
таайан, уьус кулууьу
ылаллар

4сорудах
«Медузалаах
бассейн»
Ууга умсан
сорудахтаах
кувшины ылааьын

Медузалар тустарынан
кылгас билиьиннэрии,
сэрэтии. Ууга
сэрэхтээх буолууну
быьаарыы

2 стойка, 2 зонтик
Сорудахтары
(медузалар), кубик, быьаарар.
кувшин, кумаа5ыга Ейебул буолар
суруллубут
сорудахтар,
ракушкалар,
кулуус

Урдуктэн
ыстаналлар.
Ууга устары
хамсанан
кердереллер.
Схеманан
хамсаныылары
сепке таайан
онороллор

Уруьуйдаммыт
схеманан
хамсаныылары сепке
онорон, тердус
кулууьу ылаллар

5 сорудах
«Лабиринт»

Соруда5ы сепке
Мас лабиринт,
толороллорун салайыы тимир шарик

Лабирины сепке
тутан соруда5ы
толороллорун
субэлиир

Тимир шаригы
лабиринтан
таьаарыахтаахтар.

Соруда5ы толорон
кулууьу ылаллар.

6 сорудах
«Моталка»
Фуралыын
курэхтэьии

Соруда5ы
толороллорун
салайыы, имигэс
сымса буолалларын
эрчийии

Салайан биэрэр

О5о Фуралыын
курэхтэьэр

Фураны кыайан
кулууьу ылар

Быалаах мас
палкалар, кулуус

