Семенова Оксана Николаевна –воспитатель, ЧДОУ «Беби-Сити» г.Якутск
Тулалыыр эйгэни билиhиннэрии
Аhаҕас тэрээhин
Тема: «Ойуурга күүлэйдиибит»
Сыала:

Кыыллары

салгыы билиhиннэрии, оҕуруот

аhын

билбиттэрин

чиңэтии,

болҕомтолорун, толкуйдарын, ѳйгѳ хатааhыннарын сайыннарыы, тылы байытыы.
Туттуллар тэриллэр: Куобах, Тииң оонньуурдар, моркуоп, хаппыыста фетртан
оңоруллубут,2 иhит хаппыыста, моркуоп ойуулаах, Күн картонтан быhыллыбыт, музыка
Э.Григ «Сарсыарда» айымньыта, «Айылҕа тыаhа» аудиозапись, колокольчик, 2 спортивнай
дорожка.
Хаамыыта:
1. Киирии түhүмэх:
Музыка Э.Григ «Сарсыарда» айымньыта тыаhыыр . Оҕолор киирэллэр .
Иитээччи: Yтүѳ күнүнэн оҕолоор! Тулабыт сып сылаас, сып сырдык буолла! Күммүт үѳhэ
ойбут, үѳрэ мичээрдээбит! (Күнү кѳрдѳрүү). Илиибитинэн далбаатыаҕың, мичээри
бэлэхтэhиэҕиң бэйэ бэйэҕэ (бары мичээрдииллэр).
2. Сүрүн түhүмэх:
Иитээччи: Күммүт биhигини ойуурга ыңырар.Ойуурга күүлэйдии барыаҕың о5олоор!
Суол устун
Атахчааннар хаамаллар
Топ-топ-топ
Ыстаңалаан тэйэбит
Оп-оп-оп
Хааман,хааман
Дайбаан , дайбаан
Ойуурга кэллибит
(«Айылҕа тыаhа» аудиозапись холбонор)
Куобахчаан олорорун кѳрѳллѳр
Иитээччи: Бу туох олороруй? (куобаҕы оҕолорго туттаран-хаптаран кѳрүү)
Оҕолоор,куобах хайдаҕый? (уhун кулгаахтаах, маңан)
(Куобах туох эрэ диэн кулгаахха этэрин курдук кулгаахха даҕайан истии)
Иитээччи: Оҕолоор, куобах оҕуруотугар моркуоп уонна хаппыыста үүннэриэн баҕарар.
Эhиги киниэхэ кѳмѳлѳhүѳххүт дуо? Кини икки сирдээх бииригэр моркуоп, бииригэр
хаппыыста олордуон баҕарар.

(оҕолор моркуоп, хаппыыста миэстэлэрин буллартаан уураллар)
Иитээччи: Маладьыастар, биhиги куобахха кѳмѳлѳстүбүт. Кини олус үѳрдэ. «Кѳрсүѳххэ
диэри!» диэн баран барыаҕың.
Иитээччи:Кѳрүң, эрэ оҕолоор, бу суол сытар манан барыаҕың (атах суоллаах спортивнай
дорожка устун хаамыы). Бу суол биhигитин атын ырааhыйаҕа таhаарда.
Иитээччи: Туох манна олороруй? (Тииң)Тииң тииттэн тииккэ ойуолуур.сылбырҕа
кыыл.Эhигитин кѳрѳн олус үѳрдэ уонна ыстаңалаан, ойуоккалаан оонньуон баҕарда.
(колокольчик тыаhатан оҕолору ыстаңалатыы, ойдоруу, сигналы истэ үѳрэниилэрэ)
Иитээччи: Тииңчээн олус үчүгэйдик оонньотто. Киниэхэ махтанан баран, салгыы
айанныаҕың.
Атах суоллаах спортивнай дорожка устун хаамыы.
«Талах кэннигэр туох саспытый?» дидактическай оонньуу
Иитээччи: Кѳрүң эрэ, талах кэннигэр туох эрэ кыыл саспыт. Бу туох кыылый ?(саhыл,
таба, эhэ ойууларын биир-биир ылан кѳрдѳрүү, оҕолор ааттыыллар).
3. Түмүк түhүмэх
Иитээччи: Ойуурга бэрткэ сырыттыбыт, детсадпытыгар барыаҕың.
Суол устун
Атахчааннар хаамаллар
Топ-топ-топ
Ыстаңалаан тэйэбит
Оп-оп-оп
Хааман,хааман
Дайбаан , дайбаан
Детсадка кэллибит
Иитээччи: Детсадпытыгар кэллибит. Ханна сырыттыбыт? Туохтары кѳрдүбүт? Тугу
гынныбыт? (оҕолор саңараллар). Түмүк

