Амсат эрэ, утаххыттан.

Ааптара: Слепцова Тапталлана Васильевна. Үөһээ-Дьааҥы 2-с №-дээх
уһуйаанын иитээччитэ. “Амтан ас” куруһуок салайааччыта.
Анала : 6 саастаахтарга
Сыала: Дьааҥыга үүнэр оттоннорунан утах оҥоруута
Садааччата: 1.Дьааҥыга отонноох үүнээйилэр ааттарын хаҥатыы
2. Отоннору сыттаан, амтайан көрүү
3.Утахтарга аат иҥэрии
Бэлэмнэнии үлэ: “Дьааҥым отонноох үүнээйилэрэ”- слайд оҥоруута,
“Отон утаҕа” рецеба,хайдах оҥоһуллуохтааҕын бэрээдэҕэ - слайд оҥоруута.
“Сандалыына рецеба”- бэлэх открытка оҥоруута.
Туттар тэрил: фартуктар,колпактар,бейджиктэр , иһиттээх отоннор ,
йогурт,сироп,морс, блендердар, ньуоскалар, ыстакааннар,утах иһэр
трубкалар,экран ,проектор
Туһаныллыбыт литература:
1. «Саха сирин отонноох уунээйилэрэ» Тимофеев П.А. – Якутск, 1994.
2. « Чуораанчык» сурунаал № 8 2017.с 8-9.
3. « Астыы үөрэнэбит» Сивцева М. – «Бичик» Якутск 2018

Үлэ барыыта:

Оҕолор эрдэ илиилэрин суунан баран фартук,колпак кэтэн баран кухняҕа
киирэллэр.
- Дорооболорун оҕолор. Бу Сандалыына - «Амтан ас» куруһуок
хаһаайката. Бүгүн кини эһиэхэ музыка кэһиилээх көрсөр. ( «Амсат эрэ,
дьэдьэҥҥиттэн» ырыа иһиллэр)
Оҕолор,ханнык отон туһунан ырыаны иһиттигит? (Дьэдьэн) Дьэдьэн хаһан,
ханна үүнэрий? Өссө ханнык отоннор биһиги Төрөөбут Дьааҥыбытыгар

үүнэллэрий?(слайд « Дьааҥым отонноох үүнээйилэрэ» отоннор
ааттара,хаһан,ханна үүнэллэрэ кылгастык суруллар)
Оҕолор бу отоннорунан тугу астыахха сөбүй? ( Морс ,барыанньа, пирог)
Саамай сеп ,онтон биһиги бүгүн утах оҥоруохпут.
Утах оҥорорбутугар биһиэхэ туох нааданый? ( 1 слайд рецепт )
Отон - 1 ыстакаан
Йогурт – 1 ыстакаан
Морс – 1 ыстакаан
Сироп - 3 остолобуой ньуоска
Утаҕы хайдах бэрээдэктээх оҥоробутуй? ( 2 слайд утах оҥоһуллар схемата )
1 Иһиккэ блендэринэн отон ньыһыллар
2. Йогурт кутуллар
3. Морс кутуллар
4.Сироп кутуллар
5.Иһиккэ кутуллар.
Чэ эрэ, бастаан отоннуу барыаххайын.
Физминутка «Малиналыы барыахпыт»
Маладьыастар, онтон бөҕөтүн хомуйдубут да? Билигин ас астыыр
остуолбутугар туруохха.Эһиги иннигитигэр туох саҥа тэрил баарый? (Блендер)
Бу блендерынан тугу гыныахха сөбүй? (отоннору ,фрукты,оҕуруот астарын
эрийэллэр,ытыйаллар) Оҕолор, бу блендер уокка холбонор тэрил ол иһин
сэрэнэн туттуохтааххыт.туттан бүттэххитинэ розеткаттан эбэһээт
араарыахтааххыт.
Чэ эрэ, экраҥҥа схемабытын көрө-көрө утахпытын астыаххайыҥ.
1 улэ – Бастаан иһиккэ тугу кутабыт? (Отону) Кимиэхэ ханнык отонноох
эбитий?(сугун,моонньоҕон, уулаах отон , киис отоно). Блендарбытын
холбуубут уонна ытыйабыт.
Отоннору ытыйдахха хайдах буолар эбитий? (убаҕас уонна хойуу)
Отонноргут сыта хайдаҕый? ( минньигэс,сыта суох, аһынас сыттаах)
Аны амтайан көрүөххэ, амтана хайдаҕый?( минньигэс, аһыы,)
2 улэ - Аны тугу кутабыт? (Йогурт)

3 улэ – Өссө тугу кутабыт? (Морс)
4 улэ - Аны тугу кутабыт?

( Сироп )

5улэ - Маладьыастар, утахпыт бэлэм буолла. Аны хайыыбытый?( Иһиккэ
кутабыт).
Оҕолор утахтар бары ааттаах буолаллар .эһиги бу утахтаргытын хайдах
ааттыа этигитий? (Аат биэрэллэр) Чэ эрэ, амсайан керуҥ эрэ. Хайдах эбитий?
(минньигэс)
Түмүк
Биһиги бүгүн тугу астаатыбыт?
Ханнык отоннору туһанныбыт?
Утахпыт рецебын ким өйдөөтө? Тугунан оҥордубут?
Дьиэҕитигэр астыаххыт дуо?
Маладьыастар , Сандалыына эһиги хайдах улэлээбиккитин барытын көрө
олордо. Көрүҥ эрэ, бу астыыр кинигэтин быыһыгар эһиэхэ бэлэх уурбут. Бу
утах рецебын дьиэҕитигэр ылан баран дьонноргутун күндүлээриҥ.
Манан дьарыкпыт бүтэр, Көрсүөххэ диэри.

