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О5о кэрэни ейдуур дьо5урун сайыннарыы
Онорон таьаарыы (Аттарыы)

«Тымныы о5онньор харыйа5а кэлээри ыксыыр»
«Биьиги эйэ5эс Тымныы о5онньорбут»
Фольгалаах картонтан оноьук , ПВА клей иьиттэргэ, хатыылаах
киистэлэр, салфеткалар, альбом лиистэрэ.
Киирии, сурун уонна тумуктуур чаастар
Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группаМ.:Мозаика – синтез, 2016. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой
«О5о кэрэни ейдуур дьо5урун сайыннарыы», «о5о билэр-керер
дьо5урун сайыннарыы», «о5о тылын-еьун сайыннарыы»
Сана дьыл бырааьынньыгын, бырааьынньыкка туттар тэриллэри
кытта салгыы билиьиннэрии, айар дьо5уру сайыннарыы,
композиция онорорго уерэтии.
Кердеруугэ: харыйа оонньуурдара, санардыыга: хоьооннор,
таабырыннар; мультимедийнайдар: презентация харыйа
оонньуурдара
Бэсиэдэ, оонньуу
«Тымныы сарыабына » Иитээччи – «Тымныы сарыабына» буолар,
«буур5а тыаьа» тыаьыыр. О5олор эргийэллэр, хамсыыллар
О5олоор, керун эрэ, бу кимнээгий? (Винни пух уонна Тигра).
Кинилэр эьиэхэ итии дойдуттан сурук суруйан ыыппыттар.
Суруктарын ис хоьооно маннык эбит, бол5ойон истин эрэ о5олоор.:
«Дорооболорун, о5олоор. Биьиги бугун хараначчылыын
билсистибит, кини биьиэхэ кыстыы кэлбит. Киниттэн биьиги элбэх
сана тыллары биллибит-кыьын, харыйа, Сана дьыл диэн. Биьиги
ити тыллары урут хаьан да истэ иликпит. Ол аата туох диэний?
Эьиги биьиэхэ кэпсээн биэриэххит дуо? Биьиги наьаа махтаныа
этибит эьиэхэ»
- туох туьунан Винни-пух уонна Тигра ыйыппыттарый о5олоор?
(кыьын, харыйа уонна Сана дьыл туьунан кэпсээн диэн
кердеспуттэр)
- биьиги кинилэргэ тугу гыныахпытын себуй? Кинилэри Сана дьыл
бырааьынньыгар ынырыахпытын сеп.
- биьиги кыьыммыт хайдагый? (Тымныы, уьун, чысхааннаах).
Кыьын куммут кыратык тыгар, сылыппат.
- кыьын биьиги хайдах танаьы кэтэбит? (ичигэс, халын, кыьынны)
- Сана дьыл диэн тугуй? (о5олор эппиэттэрэ)
- сана дьылга биьиэхэ ыалдьыттыы кэлэр…(Тымныы о5онньор)
- Саамай сеп, сана дьылга хайдах бэлэмэнэнэбитий? (Харыйаны
киэргэтэбит, дьиэбитин киэргэтэбит, ырыа-хоьоон уерэтэбит)
Иитээччи харыйаны киэргэтэргэ о5олору ке5улуур, кумаахыга
сыьыарыллыбыт харыйаны кердерер уонна туох тиийбэтин ыйытар.
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Улэлэр
быыстапкалара
Ырытыы

Хас биирдии о5о иннигэр подноска фольгалаах картонтан бэлэм
оноьуктар, кыптыый, салфетка, клей сыталлар.
- О5олоор, керун эрэ биьиги харыйабыт ханнык быьыылартан
оньуллубутуй? (Ус муннуктартан).
- кумаахы хайдах быьыылаа5ый? (туерт муннук)
- туерт муннуктан биьиги муннуктарын быстахпытына туох
тахсарый?(тегурук, шарик).
Онорон таьаарыы.
Тарбахчаан оонньуулара «Саьыл уонна куобах». Саьыл уемэр,
тарбахтарбыт остуол урдугэр бытааннык иннин диэки «хаамаллар»:
куобах «куотар»- тарбахтарбыт кэннин диэки (теттеру) «хаамаллар»
Тумуккэ бэлэм улэлэри керуу. Иитээччи ыйытар
-ханнык бырааьынньык чугаьаан иьэрий?
-ханнык дьыл кэмигэр биьиэхэ Сана дьыл кэлэрий?
-харыйа оонньуурдара ханнык геометрическай фигураларга
майгынныырый? (тегурук, туерт муннук)
О5олор бэйэлэрэ онорбут улэлэрин кереллер, сэнээрэллэр (астына
кереллер),ырыталлар

