Үөрэхтээhин чопчу дьайымалын технологическай картата
Уhуйаан: Сунтаардааҕы 1№-дээх «Туллукчаан» оҕо сайдар киинэ;
Иитээччи: Иванова Надежда Романовна;
Бөлөх: бэлэмнэнии;
Тиэмэтэ: «Дьөhөгөй оҕото»;
Көрүҥэ: интегрированнай;
Дьүөрэлэhэр дьайымаллар: билии-көрүү, тулалыыр эйгэ, ахсаан, кэрэ эйгэ, тылы, эти-сиини сайыннарыы.
Туттуллар ньымалар: сэhэргэhии, көрдөрүү, үөрэтии, үтүгүннэрии, оруоллаах оонньуу, илиинэн үлэ, ИКТ.
Сыала: саха сылгыта киhи олоҕор суолтатын үөрэтии.
Соруктара:
- үөрэтэр: саха сылгытын туhунан билиилэрин чиҥэтии, сылгыhыт, ат баайааччы, сүүрдээччи (жокей) идэлэри кытта билиhиннэрии;
- сайыннарар: оҕо билэ-көрө сатыыр дьоҕурун, саҥарар саҥатын сайыннарыы, тус олоҕор ылбыт билиитин сатабыллаахтык дьаhанарыгар
угуйуу;
- иитэр: дьиэ кыылларыгар кыhамньылаах сыhыанна иитии, эппиэтинэстээх буолары иҥэрии.
Эрдэ ыытыллыбыт үлэлэр: дьөhөгөй оҕото диэн тугун кытта билсиhии: кини көрүҥүн, дьүhүнүн, майгытын-сигилитин уратытын (кыhын
хаhан аhыыр).
Туттуллар тэриллэр: кыл-сиэл, кутурук, мастан оҥоhуллубут миинньиллэр ат оонньуурдар, жокей бэргэhэлэрэ, таҥастара, олбохтор,
сапсыыка, киэргэллэр, чорооннор, ИКТ.
Тыл саппааhын байытыы: сиэл, кыл, тыс, дэйбиир, сыhыы, миинэр миҥэ, көлүнэр көлө, кымыс, олбох, сапсыыка, жокей, биэтэк, чаҕыйбат,
сылгы үөрэ.

Дьайымал

Оҕоҕо сатабылы, үөрүйэҕи

көрүҥэ

иҥэрии (олохсутуу)

1.
чааhа

Иитээччи дьайымала

Оҕо дьайымала

Туттуллар

бириэмэтэ

тэрил

Киирии Болҕойуу, булуу, көрдөрөөhүн, 1. - Оҕолоор, көрүҥ эрэ бу туох эрэ Оҕолор сиргэ икки араас Кыл, сиэл, лупа,
сэhэргэhии, тутан-хабан көрүү, сытар дии (иитээччи сиртэн тугу эрэ «баттахтар»
таайыы,

түмүк

оҥоруу,

санаатын үллэстии.

бэйэ булан ылар).

сыталларын микроскоп.

булаллар

уонна

туох

- Туох буолуо дии саныыгытый?

буоларын таайа сатыыллар.

- Туохха майгынныырый?

Тутан-хабан, сыттаан, тардан

- Манныгы ханна көрбүккүтүй?

лупанан,

микроскобунан

- Сылгы кыла уонна сиэлэ эбит. көрөллөр,

уратыларын

Көрүҥ эрэ, оҕолоор, сиэлэ төбөтүгэр этэллэр,

санааларын

сылдьар (баттаҕа), кыла – кутурук үллэстэллэр.
буолар.

Мас аты көрүү

- Кытаанах, сымнаҕас, уhун,
кылгас, модьу, синньигэс…
Туохха

майгынныырын

таайаллар.

- Ааспыкка биhиги сылгы туhунан Оҕолор

урут

истибит

кэпсэппиппит,

санаан

сөптөөх

сылгыны

туох дииллэр этэй?

атыннык тылларын

эппиэккэ кэлэллэр (Дьөhөгөй
оҕото)

3 мүнүүтэ

2.
чааhа

Сүрүн Болҕойуу, истии, былааннааhын, - Сылгы иитиитин уонна туhатын Болҕойон истэллэр.
көрүү,

санатыы,

сэhэргэhии, туhунан

эппиэттээhин

кэпсэтиэхпит,

көрөр-истэр,

аhатар,

сылгыны

баайар

дьон

идэлэрин кытта билсиэхпит.
Саҥа тыллары билсиhии, үөрэтии,

- Дьоннор тоҕо сылгыны иитэллэрий?

тыл саппааhын байыттыы

Оҕолор

эппиэттииллэр,

санааларын үллэстэллэр
Слайд 1 - сылгы ойуулара көстөллөр Оҕолор
(мнемотаблица)

мнемотаблицанан Слайда

сирдэтэн толору эппиэттэри

- Сылгыттан киhи туhанара олус биэрэллэр,

саҥа

тыллары

элбэх. Ол курдук, ат миинэр миҥэ, кытта билсэллэр.
күрэхтэhиигэ – түргэн сүүрүк, үлэҕэ –
күүстээх

бухатыыр,

дьон

таhаҕастарын, отторун тиэйэллэригэр
көлө.
Таайтарыы,
быhаарыы,

толкуйдатыы, Слайд 2 – биэлээх кулунчук ойуута
өйгө

суоттааhын, көстөр.

болҕомтолоох буолуу, болҕойон - Бу ойууга тугу көрөҕүтүй?
истии.

Слайда
О5олор эппиэттииллэр.

- Билигин өйгө суоттуурга сорудах Болҕойон
биэриэм.

Сыhыыга

ийэтинээн

аhыы

кулунчук истэллэр,

сорудаҕы
толкуйдууллар,

сылдьыбыттар. өйгө суоттууллар, сөптөөх

Бастакы ыйытыы - барыта холбоон эппиэти биэрэллэр.
хас кулгаах баарый?
Иккис ыйытыы -

барыта холбоон

сыhыыга

атах

үктэммитий?

хас

хонууга

4 мүнүүтэ

Билиини
тыл

хаҥаттыы,

саппааhын

көрдөрүү, - Биэ кымыhа диэни истибиккит дуо? Оҕолор

эппиэттииллэр. Остуол,

байыттыы, Биэ кымыhа олус эмтээх, оннооҕор Болҕойон олорон истэллэр, чорооннорго

сэhэргэhии, истии, болҕойуу, өйгө сэллик ыарыыны эмтиир, киhи ис билиилэрэ
тутуу, түмүк оҥоруу.

Сэhэргэhии,

санаа

билиини-көрүүнү

4 мүнүүтэ

уорганыгар

олус

туhалаах

утах тылларын саппааhа байар.

кымыс,

буспут,

(остуолга турар чороонноох кымыhы

тоҥ

көрдөрөр)

эттэрэ, тоҥ быар,

атастаhыы, - Сылгы этин ким сиэбитэй?
байыттыы, Сылгы

быhаарыы, түмүк оҥоруу.

хаҥыыр, кутуллубут

этэ

олус

сылгы

Оҕолор эппиэттииллэр, санаа

минньигэс, атастаhаллар.

иҥэмтиэлээх, туhалаах. Этин, быарын
сиикэйдии

эмиэ

сииллэр.

Сылгы

быара хаана аҕыйах киhиэхэ хаанын
элбэтэр эбит (остуолга турар буспут,
тоҥ эттэри, быары көрдөрөр)
Сынньалаҥ: оонньуу «Туйах

Музыка тыаhыыр.

тыаhа», иhитиннэрии, таайтарыы,

- Туох тыаhа иhиллэрий? (ат туйаҕын толкуйдууллар,

толкуйдатыы, хамсаныылаах

тыаhа иhиллэр)

оонньуу, үтүгүннэрии,

-

артикуляцияҕа үлэ.

хаамара араас эбит, үтүктэбит дуо?

Дьөhөгөй

Болҕойон
эппиэттииллэр.

оҕото

истэллэр, Музыка,

мас

аттар
Оҕолор ат

айанныырыгар туйаҕын тыаhын үтүктэллэр,
ырыанан

хамсаналлар,

- Мас аттары миинньэн ат туйаҕын көхтөөхтүк кытталлар.
тыаhын үтүктүөҕүн (хаамыы, сэлии,
бөтөрөҥ,

дьоруо).

Айталина

Евгеньевна толоруутугар «Дьөhөгөй
оҕото»

ырыанан

хамсаныылары

3 мүнүүтэ

үтүктүү.
Көрдөрүү, толкуйдатыы, тутан- - Бу тугуй? (Тириини көрдөрүү)

Оҕолор

ыйытыыларга Сылгы

хабан көрүү, билиини байыттыы, - Сылгы тириитин дьоннор туохха эппиэттииллэр.

тириититтэн

сэhэргэhии,

тэллэх,

сөптөөх

ойуулуур туhаналларый?

тыллары булуу, түмүк оҥоруу

-

Сылгы тириититтэн тэллэхтэри Тирии

оҥороллор, онтон тыhыттан этэрбэс олорон
тигэллэр.

Сылгы

оҥоhуллубут

тэллэх

тэллэххэ

сытан, тыhыттан

көрөллөр,

тыстан тигиллибит

тириититтэн тигиллибит
олус

этэрбэhи этэрбэс.

сылаас, илиилэринэн

туталлар-

сымнаҕас,

онтон

тыhыттан хабаллар,

имэрийэллэр.

тигиллибит

этэрбэс

ыйааhына Болҕойон истэллэр.

чэпчэки, сылаас, бөҕө буолар. Былыр
биhиги
томороон

эбээлэрбит,

эhээлэрбит

тымныыларга

сылгы

тыhыттан тигиллибит этэрбэhи кэтэн
уhун тымныы кыhыны туорууллара.
- Тирии хайдах эбитий? (Оҕолор Санааларын
толору

этиинэн

үлэстэллэр.

саҥаралларын Оҕолор түмүк оҥороллор.

ирдээhин)
Ыйытыы,
хабан,

толкуйдатыы,
кэтэн

көрүү,

тутан- - Көруҥ эрэ, оҕолоор, бу тугуй ким Ыйытыыларга
тыл билэрий? (Дэйбиири көрдөрүү).

саппааhын байыттыы, сэhэргэhии, - Маны туохха тутталларый?
көрдөрүү,
болҕойуу,

быhаарыы,
өйгө

тутуу,

эппиэттииллэр,
этэллэр.

истии,
түмүк Слайд 3 – ыhыахтан видео кестер.

Ыhыахтан видео,
санааларын дэйбиир,
олбохтор,
сапсыыка, араас

Болҕойон

көрөллөр, киэргэллэр,

4 мүнүүтэ

оҥоруу.

- Ыhыах уhун кыhын кэнниттэн окко истэллэр.
киириэх

иннинэ

саха

күүтүүлээх саппааhа байар. Оҕолор олус сэлээппэлэр.

бырааhынньыга.

сэҥээрэн

- Дэйбиир диэн сылгы кутуругуттан киэргэллэри,
оҥоhуллубут

Тылларын харысхаллар

үөнтэн–көйүүртэн, кэтэн,

тутан-хабан,
сэлээппэлэри

олбохторго

харыстанарга, сөрүүкүүргэ туттуллар дэйбииринэн,

олорон

сапсыыканан

мал буолар. Үрүҥ сылгы кутуругуттан сапсынан көрөллөр.
оҥоhуллубут

дэйбиир

«куhаҕан

тыынтан» киhини ыраастыыр. Сылгы
кылыттан-сиэлиттэн
сапсыыкалары,

араас
олбохтору,

сэлээппэлэри, киэргэллэри оҥороллор
эбит. Бу сылгы кылыттан, сиэлиттэн
оҥоhуллубут

оҥоhуктар

киhиэхэ

үчүгэйдик дьайаллар.
-

Кылтан-сиэлтэн

оҥоhуктар Оҕолор

санааларын

хайдахтарый? (хатыылаах, киhи этин үллэстэллэр.
аалар, кычыкылатар…)
Оруоллаах

оонньуу

сүүрдүүтэ».

«Ат -

Ким

ата

түргэнник

сүүрэрин Оҕолор болҕойон истэллэр, Быалар,

көрүөхпүт. Хас биирдии сүүрүк акка идэлэри, саҥа тыллары кытта таҥастара,

Идэлэри

билиhиннэрии, ат баайааччы баар буолар. Ол киhи билсэллэр.

Оруолларга бэргэhэлэрэ, мас

быраабыланы кэпсэтии, билиини- аттары бэлэмниир, баайар, хаамтарар, арахсаллар.
көрүүнү,
байыттыы,

жокей

тыл

саппааhын күрэххэ эрчийэр. Онтон өссө курэххэ төбөлөрүгэр ураты өҥнөөх

сэhэргээhин, истии, кыттар аттары сүүрдэр киhи - жокей бэргэhэлэрин,

болҕойуу, өйгө тутуу.

Жокейдар аттар.

баар буолар. Бу жокейдар ыраахтан кэтэллэр.

таҥастарын
Мас

аттары

көhүннүннэр

диэн

бэргэhэлээх

анал

уонна

ураты миинньэннэр

ат

сүүрдэн

таҥастаах күрэхтэhэллэр.

буолаллар.
- Билигин ат сүүрдэн куоталаhабыт.
Бастакынан биэтэккэ кэлбит аттаах
жокей кыайар.
Тыл

саппааhын

3 мүнүүтэ

байыттыы, - Элбэх сылгыны аhатар, көрөр-истэр Оҕолор толкуйдаан сөптөөх

билиини-көрүүнү

хаҥатыы, киhини сылгыhыт диибит. Сылгыhыт эппиэти

сэhэргээhии.

үлэтэ

олус

эппиэтинэстээх. Санааларын этэллэр.

Ыарахантан

куттаммат,

хорсун

дьоннор

эр

биэрэллэр.

чаҕыйбатүлэлииллэр.

Кыhын тымныыга сылгылар хаары
хаhан аhыыр астара буттэҕинэ эбии
отунан

аhаталлар.

Сылгылар

соҕотохтуу сылдьыбаттар, кинилэр
үөрүнэн, элбэх буолан сылдьаллар.
Остуолга үлэ: кырыйыы.

Слайд 4 – сылгы үөрэ көстөр.

Оҕолор

эппиэттииллэр. Слайда, альбом

Илиинэн үлэ, оҥорон таhаарыы, - Оҕолоор, сылгы үөрдэниэххитин Болҕойон
сэhэргэhии, быhаарыы, сэрэхтээх баҕараҕыт

дуо?

Сылгы

истэллэр, илииhигэр

үөрүн сэрэхтээх

буолуу уруhуйдаммыт

буолуу, кыhаллыы, көмөлөhүү, кырыйан оҥоруохпут. (Ол иннинэ быраабылатын
оҕо үлэтин сыаналааhын.

кыптыыйынан үлэлииргэ сэрэхтээх Остуолга
буолууну санатабын)

саныыллар. аттар,

эрдэттэн

уруhуйдаммыт
кырыйаллар.

бэлэм кыптыыйдар.
аты

5 мүнүүтэ

3. Түмүк чаас

Сонурҕааhын,

кэрэхсээhин, - Кэлин эрэ, оҕолоор, сылгы эттээх, Оҕолор

остуол

тула Кымыстаах,

үөрүү, дуоhуйуу, өрө көтөҕүллүү, биэ үүтүттэн кымыстаах остуолбут олороннор

аhыы-аhыы эттээх,

тугу

кытталлар. быардаах

билбиттэрин

чиҥэтии, тула

олорон

сэhэргэhиэх,

санаа сэhэргэhиигэ

ырытыhыы, санаа үллэстии, биэ үллэстиэх.

Дьайымалга

кымыhын, сылгы этин, тоҥ быары - Бүгүҥҥү дьарыкка туох саҥаны сөбүлээбиттэрин
амсайыы, түмүк оҥоруу.

биллибит, тугу сатаатыбыт?
- Түмүк оҥоруу: биhиги Дьөhөгөйбүт
оҕото саха киhитин олоҕор туhата
элбэх эбит. Аҥардас миинэр миҥэ,
көлүнэр көлө, минньигэс этэ эрэ
буолбакка тириитэ, тыhа, кыла-сиэлэ,
кутуруга,

кымыhа

доруобуйатыгар

эмтээх,

киhи
туhалаах

эбит. Дьиэ кэргэн эмкэ-томко харчы
бараабакка, бу эмтээх биэ үүтүнэн,
араас

оноhуктарынан

арчыланан,

туhанан,
ыраастанан

доруобуйабытын тупсарыныахпытын
сөп эбит. Онон, сахалар Дьөhөгөйбүт
оҕотун өрө тутан, харыстаан көрөнистэн,

элбэтэн

сылдьыахтаахпыт.

илдьэ

тоҥ

тугу төгүрүк остуол.
туhунан

санааларын үллэстэллэр.

- Ордук тугу сөбулээтигит?

4 мүнүүтэ

