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Сыала
Этааптара
Соруктара
I.

Оонньуу нөҥүө о5олорго бултааһын туһунан өйдебүлү биэрии
Бииргэ
Туттуллар
Этааптар аайы ыытыллар үлэ ис хоһооно
дьарыктаныы
матырыйааллар
Иитээччи
Оҕолор
Оҕону оонньууга -Оҕолору кытта ИКТ-слайданы
-Үтүө күнүнэн оҕолоор!
-Үтүө
интэриэһин
бэсиэдэ,
көрүү, (кыһыҥҥы
күнүнэн!
үөскэтии
слайданы көрүү, тыа көстөн турар) - Бүгүн биһиги кыһыҥҥы тыаҕа
сюрпризнай
муз.доҕуһуол,
оонньуу,
бултуу
барыахпыт.
момент
(тыал тыаһыыр)
-айылҕаҕа
Билигин ханнык дьыл кэмэй?
харыстабыллаах
(кыһыҥҥы айылҕаны ырытыы)
-Кыһын
сыһыаны иитии
-Оҕолоор, ким ааһан иһэрий?
-Булчут
(хаар (Байанай туһунан кэпсэтии).
тыаһыыр)
-Чэ эрэ, оҕолоор, биһиги элбэх
оонньууну
оонньоотохпутуна, -Булчут
сорудаҕы
толордохпутуна,
Байанай биһигини күндүлээрэй.

II. Киирии Хаамыы, сүүрүү Музыканан
Харыйалар,
чааһа
араас көруҥнэрин хаамыы, сүүрүү муз.доҕуһуол
чиҥэтии
араас көруҥнэрэ

-оҕолор
эппиэттэрэ
-Оҕолоор, тыаҕа барар киһи Үтүктэллэр
бастаан таҥныахтаах. Бэргэһэ,
үтүлүк, шарфик кэтэбит. Бары
бииргэ тыабытыгар бардыбыт.
Батыһаллар

III. Сүрүн -Гимнастическай
-Көрдөрөн
чааһа
скамейка
устун биэрии;
түөрт
атах
(эһэлии)
буолан -Кыыллар

-Слайды туһаныы; -Оҕолоор,
биһиги
айаннаан Хамсаныылар
(үүтээн көстөр)
үүтээммитигэр кэллибит.
ы оҥоруу
- гимн. скамейка

ОРУ

Түмүк

Оҕолор
бары
биир
тэҥник
музыканан
хаамалларын,
сүүрүү
көруҥнэрин
толороллорун
ситиһии
Оҕолор
хамсаныылары
сөпкө
оҥороллорун,

хаамыыга үөрэтии; хамсаныыларын
үтүктүү
-Дуга
аннынан
сөпкө
киириигэ
эрчийии;
-Икки
атаҕынан
тэҥинэн ыстанары
эрчийии.

1. «Хаар ыраастааһын» и.п.:
атахпыт санныбыт кэтитин
саҕа, илиибит аллара, көнө.
2. «Хаар тэбэнии» и.п.: атахпыт
- обруч
бииргэ, илиибит түөспүт
иннигэр.
- хамсаныылары
3. «Мас эрбэтии» и.п.: пааранан
көрдөрүү
утары туруу, илиибиттиттэн
тутуһабыт, хаҥас атах
иннигэр, уҥа- кэннигэр. 1-2 –
илиибитинэн иннигэр,
кэннигэр хамсаныы.
4. «Мас хайытыы» и.п.: атахпыт
санныбыт кэтитин саҕа,
илиибит үөһэ.
5. «Мас сааһылааһын» и.п.:
атахпыт бииргэ, илиибит
аллара.
6. « Вдох –выдох»
- дуга

сорудаҕы сөпкө
толороллорун
ситиһии

ОВД
1. Гимнастическай скамейканан
4 атах буолан (эһэлии)
хаамыы;
2. Дуга аннынан муостаны
таарыйбакка эрэ киирэн
тахсыы;
3. Обручтан обручка икки
атаҕынан тэҥҥэ куобахтаан
ыстаныы.

Оҕолор
хамсаныылары Сорудаҕы сөпкө
толорорго, кыыл
оҥороллор

хамсаныытын
үтүктэллэрин
ситиһии
«Булчут»х/о

Оонньуу
быраабылатын
тутуһарга үөрэтии,
түргэн,
сымса
буолары ситиһии,
ыһылла
сүүрүү
ньыматын
чиҥэтии,
сыалы
таба
быраҕарга
эрчийии,
бэйэ
бэйэҕэ
эйэҕэс
сыһыаны иитии
IV. Түмүк Хамсыы сылдьар
«Куобаҕы
сыалы
табарга
тап!» х/о
үөрэтии;

-Оонньуу
быраабылатын
быһаарыы,
оруолларга
араарыы

-Кыыллар
мааскалара, булчут
бэргэһэтэ, оҥоһуу
хаардар,
обруч
(булчут дьиэтэ);
-Музыкальнай
доҕуһуол

-Оонньуу
-хамсыыр куобах
быраабылатын
оонньуура;
педагогы кытта
үөрэтии
-3-түү уст. хаар

-глазомеры
сайыннарыы;
-тыыннаах
куобаҕы
бултааһын уопсай
өйдөбүлүн биэрии
Байанайы кытта -Бэсиэдэ
билиһиннэрии,
Байанай туьунан -Ыйытыыларга
өйдөбүлү чиҥэтии. эппиэттээһин

-Проектарынан
Байанайы
көрдөрүү

-Педагог оонньуу быраабылатын, Оҕолор
ис хоһоонун быһаарар. Оҕолору оонньууллар
оруолларга араарар.
-Оҕолоор,
биһиги
«Булчут»
диэн
оонньуохпут

билигин
оонньууну

Оҕо
оонньуу
быраабылатын
тутуһан
оонньуурун
ситиһии

-Быраабыланы быһаарар: хамсыы Быраабыланы
сылдьар куобаҕы круг иһиттэн тутуһан
үстэ быраҕан табыахтааххыт. Ким оонньууллар
элбэхтэ
таппыт
кыайыылаах
буолар.

Оонньууттан
дуоһуйууну
ылыы

-Көрүн эрэ оҕолоор, биһиги
оонньуубутугар
аралдьыйан,
Байанай кырдьаҕаспытыгар тиийэн
кэллбиппитин
билбэккэ
да
хаалбыппыт дии.

Интэриэһи
үөскэтии,
болҕомтолоох
буолуу.

-Байанайы
соһуйа, сөҕө
көрсөллөр.
(бэсиэдэҕэ
кыттыһаллар)

Бүгуҥҥү оонньууга көхтөөхтүк -кырдьык
кыттыбыккытын,
сорудахтары даҕаны…

сөпкө толортообуккутун иһин,
эһиэхэ
Байанай
бэйэтин
кэһиилэрин бэлэмнээбит эбит!
(туттартыыбыт).
-Чэйиҥ эрэ, оҕолоор, бүгүн биһиги
кыһыҥҥы
тыаҕа
тугу Оонньоотубут,
гынныбытый?
бултаатыбыт.
«Булчуттаах»,
Ханнык оонньууну оонньоотубут? «Куобахтаах»
-Көрсүөххэ
-Чэ, уонна Байанайга махтаныахха диэри, Байанай!
уонна аныгыс көрсүөххэ диэри!

