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Дьайымал технологическай картата
Темата: «Транспорт»

Иитээччи:
Кривошапкина С.М

Кыьыл-Сыыр беь – 2021 с.

Технологическай карта
Тема: «Транспорт»
Иитээччи: Кривошапкина Сардана Михайловна
Дьайымал ыытыллар боло5о: орто болох, 4-5 саастаах
Сурун уобалас: Познание (тулалыыр эйгэ)
Уобаластар алтыьыылара: санарар-бодоруьар (социально-коммуникативное развитие), сэрэхтээх буолуу
(безопасность), эт-хаан (физическое развитие).
Дьайымал көрүҥэ: Биллэрэр – көрдөрөр
Методиката: Биирдиилээн, бөлөҕүнэн үлэлээһин ньымата.
Сыала-соруга:
Уорэтэр: о5о5о транспорт коруннэрин билиьиннэрии, сир, салгын, уу транспортарын чинэтии.
Сайыннарар: о5о болҕомтотун, дологойун, тулуурун, кыһамньылаах буолуутун, илии, тарбах былчыннарын
сайыннарыы;
Иитэр: тулалыыр эйгэ5э, транспортка сэрэхтээх сыьыаны иитии.
Туттуллар матырыйааллар: проектор, магнитнай доска, счетнай палочка, улахан тегурук поднос, туустаах
тиэстэ, тимэхтэр
Түҥэтиллэр матырыйаал: Счетнай палочка, улахан тегурук поднос, туустаах тиэстэ, тимэхтэр.

Туьумэх
Киирии
чааьа –
2 мун
Оголору
кытта
билсиьии.

Дьайымал ис хоьооно,
Иитээччи дьайыыта
Оголор
тутула
дьайыылара
О5олору дьайымал туругар Иитээччи
оголору Оголор
киллэрии
корсор.
иитээччини
кытта
киирэллэр.
Утуо кунунэн, оголор!
Оголору кытта билсиьии
Мин
аатым
Сардана
Михайловна,
«Улыбка»
детсадтан
эьигини
кытта
билсиьэ, оонньуу кэллим.
Тогуруччу тураммыт миигин
кытта билсиьиэххэ.
Дорообо, куох халлаан!
Дорообо, саьархай кун!
Иитээччи
оголор
Дорообо, кунду до5орум!
ортолоругар турар.
Утуо сарсыарданан э5эрдэ!
О5олоор, корун эрэ, экранна
ким эрэ санарар, бол5ойон
истин.
Лунтик:
Утуо
кунунэн,
кыргыттар уонна уолаттар!
Мин аатым Лунтик. Мин сана
мас дьиэ туттарбар кемелеьун
эрэ, материалбын ханнык
транспорынан ыытыаххытын
себуй?

Тумук
Оголор
бэлэмнэр

кэпсэтиигэ

Тогуруччу
тураллар.
Биирдии
ааттарын
этэллэр.

Ис турукка
арыллаллар.

Болгойон
истэллэр.

Интэриэс
холкутук
тураллар.

киирэн,

уоскуур,
туттан

Интерактивнай дуоска5а О5олор
Интэриэс
уоскуур,
презентация
кестер, бол5ойон истэн билиэн
багарар
Лунтик
кэпсээнин тураллар
багалара сытыырхайар.
о5олор истэллэр.
Иитээччи
о5олору
бол5омтолоох буоларга,
чуумпуран
истэргэ
иитэр.

Уунан дуу, сиринэн дуу,
салгынынан дуу? Эппиэккитин
куутэбин.
Сурун
чааьа
10 мун.

Лунтикка О5олор себулэьэллэр
- О5олоор,
кемелеьебут дуо?
Транспорт диэн тулалыыр
эйгэ5э хамсыыр, айанныыр
диэн суолталаах, ол эбэтэр
кини устуон сеп, кетуен сеп
эбэтэр сиринэн айанныан сеп.
Таабырын
таайыаххытын Иитээччи
о5олорго
ба5ара5ыт дуо?
таабырын таайтарар
- До5ордуу о5олор айанна
турдулар,
бэйэбэйэлэриттэн
тутуьан,
буруо
суолу
хааллардылар... (поезд)
- Тимир сурэхтээх, таас
харахтаах,
эрэьиинэ
атахтардаах, тургэн суурук
баар уьу? (автобус)
- Кынаттаах да буоллар
дайбаммат кетер баар уьу?
(самолет)
Поездтаах остуолга барабыт.
- О5олор
биьиги
сорудахтарбытын
поезд
тохтобулларынан толоруохпут

О5олор
Интэриэс
уоскуур,
бол5ойон истэн билиэн
багарар
тураллар
багалара сытыырхайар.

О5олор
таабырын
таайыытын
этэллэр.

Толкуйдуур
дьо5урдарын
сайыннарыы

о5олорго
Оонньуу “Уу, сир, халлаан” Иитээччи
О5олоор, мин эьиэхэ билигин оонньуу ыытар.
“Уу, сир, халлаан” диэн
оонньуу
ыытыам:
“уу”
диэтэхпинэ
уунан
устар
транспорт керунун, “халлаан”
диэтэхпинэ салгынна кетер
транспорт керунун, “Сир”
диэтэхпинэ
сир
устун
айанныыр транспорт керунун
магнитнай доска5а иилэ5ит.

О5олор
магнитнай
доска5а
карточкалары
иилэн септеех
эппиэттэри
биэрэллэр.

о5о5о
транспорт
коруннэрин
билиьиннэрии,
сир,
салгын,
уу
транспортарын чинэтии
Толкуйдуур дьо5урдара
сайдар.

Иитээччи
о5олорго
Оонньуу “Этиини ситэр”
Билигин “Этиини ситэр”
оонньуу ыытар,
оонньуу оонньуохпут, этиини
са5алыам, ону эьиги ситэрэн
биэриэххит: холобур поеьы
ыытар (машинист) , самолету
(пилот), теплоходу (капитан),
автобуьу (суоппар)

О5олор септеех
эппиэтинэн
этиини
ситэрэллэр
(3-4
тогул
оонньотор)

сир,
салгын,
уу
транспортарын чинэтии
Толкуйдуур дьо5урдара
сайдар,
тылларын
саппааьа кэниир

Иитээччи
о5олорго
оонньуу
хамсаныыларын
кордорор, быьаарар.

О5олор
музыканан
утуктэн
хамсанан
кордороллор
(3-4
тогул
оонньотор)

Эт-хаан сайдыытыгар
хамсаныылары
билсиьии,
кердеруу,
уерэтии.

Хамсаныылаах
оонньуу
“Кетер, устар, айанныыр”
Билигин
хаама
сылдьан
“Кетер, устар, айанныыр” диэн
хамсаныылаах
оонньууну
музыканан оонньуохпут.
Автобус
ойуутун
кердердехпунэ – уурууллаах
хаама5ыт, теплоход ойуутугар

– бэйэ5ит туескут иннигитигэр
илиигитинэн хараабыл устар
хамсаныытын кердере5ут,
самолет
ойуутугар
–
илиигитин
сапсынан
кердере5ут.
Молодецтар.
Билигин
биьиги
остуолга
олороммут
уоскуйаммыт, чуумпураммыт
мандала оноруохпут.
Мандаланы бугун биьиги Иитээччи
о5олорго
тэриэлкэлэргэ оноруохпут.
соруда5ы быьаарар
О5олоор,
эьиги
иннигитигэр
тэриэлкэлэргэ
туустаах
тиэстэ
сытар,
тимэхтэр, счетнай палочкалар
Манна
биьиги
Лунтик
маьын илдьэр транспортбытын
оноруохпут.
Таабырын таайтарабын:
До5ордуу о5олор айанна
турдулар, бэйэ-бэйэлэриттэн
тутуьан,
буруо
суолун
хааллардылар... (поезд)
О5олоор,
ханнык
транспорынан Лунтик маьын
а5алар эбиппитий? (поеьынан)
Саамай сеп, ол аата биьиги
Лунтик
маьын
поеьынан

О5олор
остуолларга
олорон
улэлэрин
са5алыыллар.
Тугу
онорбуттарын
кордороллор.

О5о
тарбахтарын,
илиилэрин былчыннара
сайдар,
толкуйдуур
дьо5ура,
бол5омтото
сайдар.

илдьэр эбиппит.
Физкультминутка.
О5олоор, сылайдыгыт дуо?
Тураммыт
кыратык
хамсаныахха,
Лунтик
хамсаныыларын утуктуеххэ.
Тумуктуур
туьумэх –
3 мун.

О5олоор, биьиги кимиэхэ
кемелестубутуй?
- Сиринэн айанныыр, уунан
устар, халлаанна кетер ханнык
транспорт
керуннэрэ
баалларый?
- Ким тугу себулээтэ?

Иитээччи
о5олору
тогуруччу туруорар.
Проектарга
бэлэм
музыкалаах
хамсаныылары
кордорор

О5олор
Эт-хаан сайдыытыгар
презентациянан хамсаныылары
Лунтик
чинэтии.
хамсаныыларын
утуктэллэр.

Иитээччи
дьарык О5олор
тумугун таьаарар, эбии эппиэттииллэр
боппуруос
биэрэн
оголор
санааларын
истэр.

