Технологическая карта НОД
Тема: «Колобок»
Иитээччи аата : Николаева В.И.
Сыаллара:
Уерэтэр:
 Нуучча норуотун остуоруйатын кытта салгыы билиЬиннэрии.Ампаар, сиппийии, белуек диэн тыллар суолталарын ейдетуу.
 «Художник кими сыыЬа туруорбутуй?»-дидактическай оонньуу.
 ЧыыЬыла састаабын уерэтии.
 Таблицаза улэ (столбик, строка).ХатылааЬын.
 Туустаах тиэстэни кытта улэни салгааЬын.
Сайыннарар:
 Уус-уран тыл кеметунэн озо тылын сайыннарыы.
 Харазы харыстыырга , сынньатарга араас харах гимнастикаларын онотторуу
Иитэр:
 Нуучча норуотун остуоруйаларыгар убаастабылы иитии, бэйэ-бэйэзэ кемелесуЬуу.
 Уустук балаьыанньаттан толкуйдаан судургутук тахсарга уерэтии. Озону толкуйдуур, ырытар дьозурга уерэтии
Областара: Познавательное, речевое развитие, художественно-эстетическое (лепка)
Туттуллар тэриллэрэ:Нуучча норуотун остуоруйалара кинигэ, «Колобок» остуоруйа геройдара, мольберт, мэЬийии дуоската, туустаах тиэстэ, инчэзэй
салфетка, стека.
Озо сааЬа: Улахан белеххе 5
Этабтара
Сыаллара
Дьарык
Туттуллар
Бииргэ улэ тутула
Бириэмэтин Кеьутуллэр
барыытын
тэриллэрэ
кээмэйэ
тумуктэрэ
иитээччи
Озо
формата
1.Киирии чааЬа. Нуучча норуотун
Презентация, Музыка.
-Утуе сарсыарданан,
-Утуе сарсыарданан! 2 мун.
Бэйэ-бэйэзэ истин
остуоруйатын кытта
кэпсэтии
Слайд 1
озолоор! Бары бэйэСмайлик кердеруу.
сыЬыаны чинэтии.
Ханнык сирэйи
салгыы
бэйэбитигэр
сөбүлүүгүт?
билиЬиннэрии.Ампаар,
мичээрдэстибит
сиппийии, белуек диэн
Мичээр диэн кун
тыллар суолталарын
курдук сылаас уонна
ейдетуу.
сырдык буолар. Бары
бэйэ-бэйэбитигэр

2. «Колобок»
остуоруйаны
кэпсээЬин.

Уус-уран тыл
кеметунэн озо тылын
сайыннарыы.
ЧыыЬыла састаабын
уерэтии.

Бэсиэдэ

«Утуе сарсыарданан!»
диэтибит.
Слайд №2-4 Биьиэхэ бугун
кимнээх эрэ
куулэйдии кэлбиттэр ,
этитэлээн.
Ханнык остуоруйа
геройдара
кэлбиттэрий?
Бааллар эбит:
-Остуоруйаны
кэпсээЬин…
-Ампаартан
сиппиллибитим,
СеЬуектэртэн
харбаммытым,
Суегэйгэ
сетуелээбитим,
ОЬоххо угуллубутум,
Туннуккэ
сойутуллубутум…
Колобок бастаан кими
керсубутэй?
Остуоруйабытыгар
барыта хас персонаж
баарый?
-Аахтыбыт эрэ…
-Аны теттеру…
-Бере кэнниттэн
Карточкалар колобогу ким
керсубутэй?
-Куобах кэнниттэн
колобогу ким
керсубутэй?
-Эьэ иннигэр колобогу
ким керсубутэй?
-БутэЬик ким
керсубутэй?
-Остуоруйаза хас киЬи
баарый?

Озолор эппиэттэрэ.
О5олор бэйэлэрэ
ааттыылларын
ситиЬии
-Озонньор,
эмээхсин, куобах,
эЬэ, бере уонна
саЬыл.
(Ыарырзаттахтарына
эбии боппуруос
-Кини текунук, шар
курдук, бурдуктан
оноЬуллубут)

-Колобок
Озолорунан
остуоруйаны
кэпсэтиннэриикуобах, эЬэ,бере,
саЬыл
-7
-1,2,3,4,5,6,7
-7,6,5,4,3,2,1

-саЬыл

6 мун

Интэриэс уескуур,
боппуруоска сепке
эппиэттиир,
болзомтолоох
буолар.

-Хас ойуур кыыллара
баарый?
-Хайалара элбэзий?
-Кинилэр тэннэр дуо?
Оччозо ханнык бэлиэ
туруорабытый?

-ЭЬэ
-Куобах.
-СаЬыл
-2
-4
-Ойуур кыыллара.
-суох
(тэн буотах)

3.Физ.мунуутэ

4.Таблицаза
улэ.

Эти-хааны
чэбдигирдии

УтуктээЬин
хамсаныы

Музыка

Таблицаза улэни
чинэтии (столбик,
строка).ХатылааЬын.

бэсиэдэ

Слайд №5

Колобок-2т
Текунукчээн ойозос
Суол устун
текунуйбут
Керсубут кини
куобазы
Керсубут кини
ЭЬэни
Керсубут кини берену
Керсубут кини
саЬылы
СаЬыл сиэбит кинини
-Экраны кердубут эрэ.
Ахсаан дьарыгар
туттар ыскааппыт аата
ким этэй?
-сытыары полкабыт?
-туруору полкабыт?

-Ханнык фигура
суозуй?
-хантан биллигит?
-Хайдах еннеех
буолуохтаазый?
-хантан биллигит

2мун

Аралдьыйар, Этэхаана чэбдигирэр

3 мун

Чинэтэр,
болзомтолоох
буолар

Тегуруччу
хаамаллар
ойуоккалыыллар
Маадьайаллар
Бегдьейеллер
Сыбдыйаллар
Олороллор.

-таблица
-строка
-столбик

-тегурук
-3 столбиктар
текунуктэр.
-аранас\
-аллараа строка
аранастар

5.Дид. оонньуу
« Художник
кими сыыЬа
туруорбутуй ?»

Болзомтолоох
буоларга, толкуйдуур
дьозуру сайыннарыы

Кэпсэтии,
ырытыы

Слайд №6-8

-Художник кими
сыыьа
уруЬуйдаабытый?

Озолор эппиэттэрэ

3 мун

Болзомтолоох
буолар, толкуйдуур
дьозура сайдар

2 мун

Харазы
харыстыырга ,
сынньатарга араас
харах
гимнастикалары
оноро уерэнэр.

Тиэстэнэн улэлииргэ 1 мун
тэринии,
бэлэмнэнии.

Бэйэ онорбутуттан
дуоЬуйуу, уеруу.

-Наскы

-Кыптыый

-Курочка Ряба
6.Харах
гимнастиката.

Харазы харыстыырга ,
сынньатарга араас
харах
гимнастикаларын
онотторуу

7.Тестопластика Туустаах тиэстэни
«Колобок»
кытта улэни
салгааЬын.

8. Улэ

МэЬийии

Кердеруу,
утугуннэрии

Кердеруу,
утугуннэрии

Слайд 9

Озолор уЬуннук
телевизор керер
туьалаах дуо?
-Уна кердубут.
-ханас кердубут.
-аллара кердубут
-уеЬэ кердубут.
-Ытыспытын
ааллыбыт, итийиэр
диэри уоона
харахпытыгар
туттубут.-2-3 т.
-Билигин бастаан
илиибитин инчэзэй
салфетканан соттубут,
тиэстэ илиибитигэр
сыстыбатын курдук
Билигин бары
тиэстэнэн колобок
оноруохха эрэ.
-тиэстэни тугунан
онороллоро буолуой?
Биирдиилээн о5олорго
кеме оноруу

Озолор харахха
буортулаа5ын
туьунан
кэпсииллэрин
ситиьии.
Харах
гимнастикатын
толоруу

Самостоятельнай
улэ.

4 мун

Хайдах сирэйдээх
колобогу оноро5ун?
9.Уустук
ситуацияттан
тахсыы .
«Остуоруйаны
уларыт»
оонньуу

Уустук
балаьыанньаттан
толкуйдаан судургутук
тахсарга уерэтии.
Озону толкуйдуур,
ырытар дьозурга
уерэтии

кэпсээЬин.

-Озонньордоох
эмээхсин
колобоктарын саЬыл
сиэбититтэн наЬаа
хомойбуттар.Билигин
бары толкуйдаан этин
эрэ, Колобогу хайдах
быыЬыахха сеп этэй?

10.Тумук

Тумуктэри оноруу

Санатыы
, хайзааЬын

-Колобоктарбыт наЬаа
учугэй буолбуттар,
билигин биЬиги эмиэ
кинилэри туннуккэ
олордон баран
хаттахтарына
кырааскалыахпыт.
-Бугунну дьарыкка
тугу биллибит, тугу
себулээтигит?

-енун уларытыахха
сеп .
-аЬыы амтаннаах
гынахха сеп .
-форматын
уларытыахха сеп
-размерын
уларытыахха сеп.
-иннэлээх гыннахха.
Озолор эппиэттэрэ.

2 мун

Уустук
балаьыанньаттан
толкуйдаан
судургутук тахсар.
Озо толкуйдуур,
ырытар .

2 мун

Бииргэ
улэлээбиттэн
дуоЬуйуу.

