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Сыала: О5о хамсанар сатабылын сайыннарыы.
Соруктар:
1. Септеех литературалары керуу, сеп тубэьэр эрчиллиилэри,
оонньуулары, уцкуу элеменнэрин талыы.
2. Музыканан хамсанарга о5олор интириэстэрин тардыы,
доруобуйа туьунан мацнайгы ейдебуллэри биэрии, кэрэ эйгэ5э
уьуйуу.
3. Сыллаа5ы улэ былаанын оцоруу.
4. О5о тутта-хапта сылдьыытыгар улэлэьии.
5. Тереппуттэри улэ5э сыьыарыы.

Ыйдар
Бала5ан ыйа
Алтынньы ый
Сэтинньи ый

Улэ керуцэ

Сыала

Хамсаныылар

-Бэсиэдэ:
«Хамсаныыдоруобуйа терде»;

-Хамсаныы доруобуйа5а
туьалаа5ын туьунан
о5олорго кэпсээьин.

-Араас хаамыылар,
сууруулэр:

- Имигэс буолууга
эрчиллиилэр.

-Кетер-суурэр
хамсаныыларын
утугуннэрии,имигэс
буолууга улэлэьии.

Алаас хамсаныыларын
билиьиннэрии: «сууьу
тобукка тириэрдии» Тэрис,
Дь.1996, стр.7.

Кетердер, кыыллар
хамсаныылара.

-Хайысха5а улэ:
-Араас хайысха5а
иннибэр, кэннибэр
хамсаныылары
хамыы, сууруу; ытыс утугуннэрии, кердеруу.
таьыныы,
ыстаныылар;
«Мэнигийээннэр» уербут-кеппут
хамсаныылар.

- Бэйэни кыаныы эрчиллии:
ацар атахха хардарытаары туруу.

«Куобахчааннар» хамсаныылара..

-Уеьээ, ойо5оско керуу
(тебену араас
балаьыанньа5а тутуу),
икки атахха
ыстаныы,тиэрэ туьэн
сытыы, ата5ы тэбиэлэнии,
тобуктаан олоруу, илиини
имигэстик туттан
хамсаныылары оцоруу.

Тыа кыылларын
хамсаныыларын
билиьиннэрии,
утугуннэрии.

- уеьээ ойуу, ытыс
таьыныы, иннинэнкэннинэн хаамыы;
-Чэпчэтик тыаьа суох
сууруу: сиэттиьэн,
миэстэ5э.

Д/о«Чуораан ханна
тыаьыырый»- хайысха5а
улэ.

Ахсынньы ый

Тыа кыылларын
хамсаныыларын салгыы
билиьиннэрии. Саца дьыл
уеруулээх, аптаах,
кэтэьиилээх
тугэннэрдээх диэн
ейдебулу уескэтии.

Кыыллар (эьэ, бере, саьыл,
куобах) хамсаныылара.

«Ебугэ оонньуулара»

«Тацха киэьээтэ»
сынньалац киэьээ5э
о5олорго оонньуулары
тэрийии. Ебугэ
оонньууларын кердеруу,
билиьиннэрии. Бэйэтин
омугун оонньууларыгар
интириэьи уескэтии.

А.С.Федоров «Ебугэлэрбит
оонньуулара» оонньуулар:

«Моряктар» уцкуу
элеменнэрин кердеруу,
утугуннэрии.

уцкуутун элеменнэрэ:
чарапчаланан керуу,
тыынан устуу, быанан
тахсыы.

Тохсунньу ый

«Аптаах харыйам
анныгар» -Тыа
кыыллара, «Хаардар»
уцкуу элеменнэрин
билиьиннэрии.

Кулун тутар

Олунньу ый

«Мин а5ам саллаат»

Х/о «Миэстэ5ин бул»
сигналы истэн толорорго
эрчийии.

1. Бэйэни кыаныыга
эрчиллиилэр..
2. «Туерэх быра5ыы».
2. Ебугэ оонньуулара:
хаамыска, хабылык .

Марш хаамыы Сууруу:
эрийэ-буруйа, сиэттиьэн,
ыстанан мэьэйдэри
туорааьын.
«Кун кубэй
ийэлэрбит».

«Сибэккилэр» уцкуу
элеменнэрин
билиьиннэрии.

Уцкуу элеменнэрэ;
тобуктаан умса туьэн
олоруу, илиини уца, хацас
бытааннык хамсатыы,
илиини уеьэ тутан бэйэни
эргийии, атах тебетугэр
хаамыы.

Муус устар

«Ойор- тэбэр о5о
саас».

«Тэлгэьэбэр
чыычаахтар» уцкуу
хамсаныыларын
кердеруу, утугуннэрии,
музыка5а сеп
тубэьиннэрэн хамсанар
сатабылын салгыы
сайыннарыы.

Уцкуу элеменнэрэ: илиилэри
ойо5оско тутан уеьэаллараа (кетен иьэр курдук
туттан) хамсатыы, бэйэни
эргийии, ойуоккалааьын,
атах тебетугэр
сууруу;холбуу тутан
туруу,атах тебетугэр
тегуруккэ сууруу.

Ыам ыйа

О5о билбит, уерэппит
акробатическай
хамсаныылары, уцкуу
элеменнэрин чицэтии.
«Ыьыах»

Оьуокай хаамыытын
о5олорго кердеруу,
утугуннэрии. Сууруулээх
оонньуулары тэрийии.

Сайыццы куех окко
курэхтэр, кер-нар,
оьуохайдааьын.
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