Уерэхтээьин чопчу дьайымалын технологическай картата
Иитээччи:
Дьайымал керунэ: Ахсаан
Тиэмэтэ: «Аптаах пазыллар»
Беле5е: Орто белех
Сыала: Сыл устата ылбыт билиилэрин чинэтии, хатылыыьын
Соруктара:
- үөрэтэр математическай сатабылга уерэтии.
- сайыннарар о5о толкуйдуур дьо5урун, толору эппиэттиир сатабылларын сайыннарыы
- иитэр бары бииргэ эйэ дэмнээхтик улэлиллэрин, бол5омтолоох буолалларын ситиьии.
Туттуллар тэриллэр: телевизор, аптаах меьееччук, пазлаллар араастара, клейдар, остуоллар, устууллар,
Былааннаммыт улэ тумугэ: Оонньуу кеметунэн араас сорудахтары толорон дуоьуйууну ылыы
Уерэхтээьин уобаластарын дьуерэлэьиитэ: Билии-керуу, тылы сайыннарыы, кэрэ эйгэ, эт-сиин сайдыыта.

№1
1.

2.

Туьумэх
Киирии
чааьа

Сурун
чааьа

Иитээччи дьайымала
1 чааьа. Тэрээьин чаас
- о5олоор бугун биьиэхэ ыалдьыттар
кэлбиттэр утуе кунунэн!
Дьарык иннинээҕи быраабылабытын
бары хатылыаҕын эрэ.
Илиилэрбит сараҥнаспаттар,
Атахтарбыт тэбиэлэммэттэр,
Харахтарбыт көрөллөр,
Кулгаахтарбыт истэллэр,
Төбөбүт толкуйдуур,
Тылбытынан саҥарабыт.
О5олоор миэхэ бу меьееччукпэр
туох баара буолуой? Кырдьык да
пазл эбит. Мин бугун эьиэхэ пазл
туьунан кэпсиэм.
Слайда кеметунэн пазл туьунан
кэпсиир.
2 чааьа. Видео кердеруу пазл
сарыыссатын видеосюжета
-Утуе кунунэн о5олоор Сардаана
детсад орто беле5ун о5олоро наьаа
ейдеехтер диэни истибитим уонна
эьиэхэ сорудахтары бэлэмнээбитим
барытын сепке толордоххутуна
кэьиибин а5ала5ыам керсуеххэ
диэри.
Чэйин эрэ сорудахтары толорорго
бэлэмнит да?

О5о дьайымала
1 чааьа
Ыалдьыттардыын дорооболоьоллор,
дьайымалга бэлэмнэнэллэр.
О5олор меьееччуккэ туох баарын тутан
хабан керен таайа сатыыллар.
Пазл баарын билэллэр. Иитээччи кэпсиирин
бол5ойон олорон истэллэр. Санаа
атастаьаллар. Табаарыстарын санаатын
бол5ойон истэллэр.

2 чааьа
Бол5ойон олорон истэллэр

Аьаа, бэлэммит

Бириэмэтэ
2 мунуутэ

4 мунуутэ

-О5олоор керун эрэ
сыыппараларбыт ыьылла сыталлар
дии. Чэйин эрэ 1-5 дылы сааьылаан
эрэ.
Кимиэхэ туох ойуу та5ыста? Ити
барыта туохтарый? Хас дьыл кэмэ
баар эбитий?
-Детсадка сарсыарда кэлэ5ит ду
киэьэ ду?
-мип минньигэс миин уонна торуой
ханнык суукка кэмигэр сиигитий?
-Онтон хаьан дьиэ5итигэр
бара5ытый?
-Хаьан утуйа5ытый
3 чааьа Кэрин
Оонньуу «Тептеру»
Уьун
Улахан
уна
элбэх
кэтит
уоьээ
иннигэр
уол
чэпчики
ыраах
-О5олор бу пазлларына хайдах суол
онордохпутуна ол онно тиийэбитий
уьун ду кылгас ду?

1-5 дылы сыыппара сааьылыыллар,
О5олор эппиэттэрэ, пазлга тахсыбыт
ойуулары биир биир этэллэр.

3 чааьа.
-кылгас
-кыра,
-ханас
-а5ыйах
-синньигэс
-аллараа
-кэннигэр
-кыыс
-ыарахан
-чугас
-Уьун суол онордохпутуна
Пазлларынан уьун суол оноро охсоллор
Кэрини арааралларын сал5ыы ситиьии.

3 мунуутэ

3.

Тумук

-Чэйин эрэ бары иллээхтик уьун
суолла оноро охсуоххайын.
4. чааьа Физминутка «Чударики»
-О5олоор сылайдыгыт дуо билигин
сынньана таарыйа ункуулээн
ылыахпыт
5 чааьа Геометрическай
фигуралар, эттиктэр.
-О5олоор эьиэхэ хас
биирдиигитигэр пазллар сыталлар
бары тана охсун эрэ.
-Кимиэхэ туох та5ыста?
Ити тахсыбыт фигураларга
майгынныыр эттиктэри ылан
уурталаан
-Геометрическай фигуралар бары
тэннэр дуо, туох атыннаахтарый?
-Хайдах еннеехтеруй?

Бары иллээхтик, уопсай улэлииллэрин
ситиьии
4 чааьа
О5олор экранна хайдах хамсаналарын
керен утуктэллэр

2 мунуутэ

5 чааьа.

3 мунуутэ

6 чааьаа Сыьыарыы.
Бэриллибит пазлларга
хаартыскалары сыьыарары
быьаарыы. Пазл танын диэн сорудах
биэрэр.
7 чааьа. Рефлексия. Сюрприз.
-Бугунну оонньуу-дьайымалга тугу
гынныгыт?

6 чааьа Сыьыарыы
Бэриллибит пазлларга хаартыскаларын
сыьыараллар. Пазлы 1-10 дылы сааьылаан
таналлар.

3 мунуутэ

7 чааьа. Рефлексия.
Оонньуу-дьарыкка тугу себулээбиттэринбилбиттэрин санааларын уллэстэллэр.

3 мунуутэ

Мас пазлларынан геометрческай
фигуралары танан таьаараллар.
-Тегурук, туерт муннук, ус муннук,
ньолбо5ор, кене муннук.
Шар, конус, цилиндр
Быьыыларынан, еннерунэн атын-атыттар.
-Кыьыл, ара5ас, от куех, халлаан куех….
Биирдиилээн эппиэттииллэрин ситиьии,
табаарыстарын эппиэтин бол5ойон
истэллэр.

-Тугу биллигит?
Пазл сарыыссата киирэн о5олорго
пазл печеньенан кундулуур.

Печенье сииллэр хаартыска5а туьэллэр

