1.

Аьа5ас дьарык тыл сайдыытыгар.

Тема. "Дьоьогой оьото - Сылгы" - "С" дор5оону чуолкайдык санарарга
уорэтии.
Сыала. О5ону торут угэскэ сыьыаран "С" дор5оону чуолкайдык санарарга
уорэтии.
Иитэр -уорэтэр соруктара. 1. О5олорго сылгы сахаларга быстыспат
сибээстээьин билиьиннэрии. Сылгы сиэлиттэн оноьуктары кордоруу. сиэл
туьунан ойдобулу ханатыы.
2. Тыл бастакы уонна кэнники дор5оонун сопко этэргэ эрчийии.
Сайыннарар сорук. Толкуйдуур дьо5урдарын сайыннарыы. о5о истэр
дьо5урун сайыннарыы. толору эппиэт биэрэллэрин ситиьии.
-Дьоьогой туьунан билиитин чинэтии.
Тыл саппааьын байытыы. сиэл, дэйбиир. сиэл бэргэьэ , сылгы ситии
быата .
Кордорон уорэтэр тэриллэр. слайд, бутэй дор5оон бэлиэтэ,
эрчийэргэ сылгы сиэлиттэн мээчик

тарба5ы

Бэлэмнэнии улэ . Сылгыны ырытан коруу. сиэлинэн оноьуктары кердеруу.
о5ону сылгы туьунан кэпсииргэ бэлэмнээьин .
Алтыьар уобаластара. Тылы сайыннарыы, билии- коруу, кэрэ эйгэ ,
бодоруьуу, доруобуйа.сэрэхтээх буолуу.
дьарык хаамыыта.
Киирии чааьа.
Ваня Трофимов ырыата "Кулунчук" холбонор. оголор
киирэллэр тогуруччу тураллар.
Утуо кунунэн о5олор тогуруччу турдубут мин этэрбин хатылыыбыт
Мин - сахабын.
Мин - чол туруктаахпын . ( салгыны муннубутунан э5ирийдибит уонна
салгыны э5ирийэрбитигэр утуену. кэрэни. сырдыгы бэйэбитигэр
киллэрэбит.Онтон салгыны муннубутунан сыыйа таьаарабыт 3 тогул.)

2. Тыл -уос былчынын эрчийии. ( слайдынан). артикуляция уоска тиискэ
эрчиллиилэр.
Дьарык сыалын соругун туруоруу. Билигин бол5ойон истэбит мин
таабырын таайтарыам , таайбыт о5о илиитин уунан соптоох эппиэти биэрэр.
ырыаьа ылланар, хоьоонно хоьуллар, хомуска да оонньонор Айыл5а
маанылаах дьоьогой оьото буолабын ( Ат).
Коп туулээх чорогор кулгаахтаах. уот чагаан харахтаах. сыыдам сырыылаах ,
Тонуу хаарга куруутун тот сылдьар ким баарый. ( Сылгы)
Мин эьиэхэ оьолоор аптаах холбуйаны аьаллым бу иьигэр туох баарын
билиэххитин баьараьыт дуо эьигиттэн кими эмит эттэхпинэ ол оьо биир
илиитин уган тутан керен таайыахтаах . ( сылаас, сымнаьас, хатыылаах) ...
маладьыастар таайдыгыт эьиэхэ ыалдьыттыы саха сылгыта кэллэ . бугун
биьиги сахалар олохпутугар быстыспат сибээстээх дьиэ маанылаах сыспай
сиэллэьин туьунан кэпсэтиэхпит. Аппытын кордубут эрэ туох
тэриллэрдээьий. Олус учугэй маладьыастар ат тэрилин барытын билэбит.
С дор5оону сопко санарарга эрчиллиилэри оноруо5ун.
«Уу кыраантан сырылыыр СС-ссс,
«тэстибит шинаттан салгын тахсар» с-сс-ссс.
«Чаанньык оргуйан сыыгыныыр, сссссссссс.
Са-са-са-. Со-со со су су су си си си
аА-са- сА –саас
Сы-сы-сы—сылаас.
Су-су-су-сугун.
Си-си- сирэй.
сы-сы-сылгы
СЫЛГЫ диэтибит эрэ бары ( биирдиилээн) С дор5оону сепке санарыы
тарбахтарбытын сутуруктуу хомуйан илиибитин туоспут иннигэр
туттан туран салгыны муннубутунан э5ирийэн салгыны айахпытыттан
сыыйа таьаарар кэммитигэр илиилэрбитин тэннэ аа - дьуо аллараа
туьэрэн тарбахтары саратабыт. ССС - Са суьуо5у санарабыт

3. С дор5оон аьа5ас дуу бутэй дор5оон дуу То5о бутэй дор5оон диибитий
соп салгын иннэ иннэ тахсар. суьуехтэри хатылыа5ын эрэ ( са-сы со су си се
су) С дор5оонтон тахсар тыллары сылгы тыл бутэьик дор5ооно ханныгый
хас суьуохтээьий сиэл бастакы дор5ооно. бутэьик
ситии хас суьуехтээьий С дор5оонноох тыллары этэбит.
Сылгы туьунан этии онордубут эрэ.
Сеп маладьыастар билигин аны ситимнээх санабытын сайыннаран сылгылар
тустарынан кэпсиэхпит.
слайдылар ат туьунан кэпсииллэр..
Сылгы былыр былыргыттан саха саамай бастын доьоро.
саха сылгыта сурдээх тулуурдаах . туманнаах тымныыга тонуу хаары хаьан
аьыыр .( Алик.кэпсиир )
Аттар араас буолаллар эбит сууруук ат туьунан ким кэпсиэй .
Суурук ат Атара сиэллии, оро биэриик ахсым атым суурук атым ( Дима )
Бухатыыр атын ойуулууллар (Толя) Хаппыт буору туллары саайар инчэьэй
сири ибили мэьийэр.Былыты ытыйда Хайаны дабайда.
Сылгы о5отун туох дииллэрий (Кулунчук).
Мэник - тэник кулунчук тэбиэьирэн ойуолуур
Алаас сиргэ кулунчук Элэстэнэн элээрэр. (Эрсан).
Сыспай сиэлэ урэллэр суурук ат оностуом
сыьыыттан сылгылыам Сыьытыам сымнатыам (Эвелина
кэпсиир)
Кырдал устун кулунчук
кыырай кыырай мээчиктии
кини ессе кырачаан мэниктиирин собулуур.
тэннэ сырсыах ойуолуу
оонньуох оонньуох ойуолуу.( Виктория кулунчук туьунан )
Денис. Эьээтин атын туьунан уруьуй мультигынан кэпсиир .

суурук аты

4.О5олор бары маладьыастар Сылгы кулунчук ат туьунан сурдээх учугэйдик
кэпсээтигит .
Сылгы сиэлиттэн араас оноьуктары онороллор билигин сиэл дьикти
дойдутугар айанныахпыт.
Сылгы туьунан элбэьи билэбит аны сылгы сиэлиттэн , кутуругуттан тугу
онороллорун туьунан билсиэхпит элбэьи билиэхпит коруехпут ооньуохпут.
Сылгы сиэлиттэн оноьуктары ырытыы ааттаталааьын сылгы сиэлин о5олоор
наьаа уьаата5ына мэьэйдээбэтин диэн кырыйаллар эбит.
сиэлтэн мээчик аьаллым .тутан кордубут эрэ хайдаьый. ( хатыылаах
сымна5ас)
Хамсаныылаах тохтобул.
Сиэл мээчигинэн бары тарбахпытын эрчийиэхпит.
Сиэл мээчиги эргитэбин эргитэбин
ытыспын эрчийэбин
.сиэл мээчигим токунуй токунуй
бэгэччэкпин . тонолохпун массаастаа.
О5о илиитинэн улэтэ .( ат уруьуйун кырааскалааьын )
Оьолоор билигин бары остуолга олордубут .
Чэйин эрэ эьиги иннигитигэр остуолларга
коробут туо5а тиийбэтий

кумаагы сылгы , бол5ойон

Соп сиэлэ тиийбэт эбит ону биьиги билигин кырааскалаан оноруохпут.
тумук. оьолоор туох туьунан кэпсэттибитий
тугу гынныбытый тугу ордук собулээтигитий
маладьыастар бары бугун олус учугэйдик дьарыкка кытынныгыт . кэлэн
турдубут тогуруччу Мин эьигини уонна сылгыларбытын харыстаан алгыс
тылы аныыбын..
Урдук аар тойон
урдук айыыларым
бэттэх буолун

кырыа кыьыммыт
тыйыс аам даам тымныылаах дьоьгойбут сыспай сиэллээхтэрин
Айылгам маанылаан коро истэ
хараьыйа утуо хараххынан коро тур .
туску туску туску.
Ситиьиилээх буолуо5ун.
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