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СЗД

Ыытыллар болох: Кыра болох
Сурун уобалас: Тылы сайыннарыы
Темата: «М» дор5оону чинэтэн биэрии
Уобаластар: познание, коммуникация
Уорэтэр сыала: «М» дор5оонноох тыллары санарда уорэтии
Сайыннарар сыала: интириэьи тардыы, толкуйдуур, санарар, истэр эйгэлэрин кэнэтии
Иитэр сыала: Бэйэ бэйэ5э истин сыьыаны иитии
Туттуллар матырыйаал: хартыыналар, оонньуурдар, араас дьуьуннээх тогуруктэр, клей, куукула, мээчик уруьуйа,

Дьарык
тутула
Киириитэ

1 сорудах

О5о сатабыла, уоруйэ5и
инэрии (олохсутуу)
О5олор баспытааталы
кытта дорооболоьоллор

Педагог дьарыга

О5о дьарыга

Утуо кунунэн о5олоор!
- Бугун биьиэхэ ыалдьыттар
куулэйдии кэлэн олороллор.
- Чэ, эрэ о5олоор дьарыкпытын
са5алыахпыт иннинэ тылбыт
былчыннарын уьугуннарыаххайын
эрэ.
(тиис суунуута, тылбыт уоьээ
аллараа, уна – ханас коруу, уоьу
тарааьын, ат туйа5ын тыаьын
утуктуоххэйин эрэ).
- Биьиги ааспыт дьарыкка «М»
дор5оонноох тыллары санара
уорэммиппит.
- О5олоор, биьиги бугун ыраах
эбээлээх, эьээбитигэр куулэйдии
барыахпыт. Тугунан барабыт?
Оптуобуьунан дуу, массыынанан
дуу? Оптуобуьунан барыа5ын,
элбэхпит ол иьин . Кэлэн олорун.
Суоппарбыт иннигэр уруулга олорор.
Эбээ5э, эьээ5э айаннаатыбыт.
Эбээлээх эьээ5э араас кыыллар
олороллор. Таайын эрэ кимнээ5ин:
О5олоругар уут иьэрдээри ыксаан
а5ай иьэр.
Ийээ, ийэ кэл диэтэ.
Кутуйа5ы аттынан аьарбат.
Унуох кирэрин собулуур, дьиэни
харабыллыыр.
- Маладьыастар!

О5олор эппиэттэрэ

Туттуллар тэриллэр

О5олор эппиэттэрэ

ынах
ньиирэй
куоска

Хартыыналар

ыт
Кукла

2 сорудах

3 сорудах

Тумук

- Эбээлээххэ сиэн кыыстаахтар
Мичийэ диэн кини эьигини кытта
оонньуон ба5арар. Оонньуубут да
о5олоор?
- Кини дьикти моьооччуктээх, онтон
эьиэхэ оонньуурдарын кордоруогэ,
ону эьиги санаран иьин:
Ынах – «маа – маа»
Ньиирэй – «мээ-мээ»
Ыт – «Ам-Ам»
Куоска – «Мяу - мяу»
Манна барытыгар «М» дор5оон
иьиллэр.
Физминутка
- Чэ,эрэ о5олоор аны билигин
сынньана таарыйа оонньуута
оонньуоххайын.
Топай, Мишка
Хлопай Мишка
Раз, два, три
Приседай со мной братишка
Руки вверх, вперед и вниз
Улыбайся и садись.
- Корун эрэ о5олоор, остуол анныгар
туох эрэ коробката турар дии баран
коруоххэйин эрэ.
- О5олоор, бу тугуй?
- Хайдах быьыылаа5ый?
- Хайдах дьуьуннээх дьуьуннээ5ий?
- Маладьыастар.
- Биьиги билигин кумаа5ылары
сыьыаран мээчиктэри киэргэтиэхпит.
- Ол иннинэ тарбахтарбыт
былчыннарын уьугуннарыахпыт.
(дьиэ, куруо, остуол, олоппос,

Аьа
Моьооччук
Оонньуурдар (ынах, ыт,
куоска, ньиирэй)

О5олор эппиэттэрэ

коробка
мээчик (хартыына)
Мээчик
Тогурук
(кыьыл, от куох, аранас,
халлаан куох)

араас дьуьуннээх
тогуруктэр, клей

кулуус, кун, сибэкки)
- О5олоор, бугунну дьарыкка тугу
собулээтигит?
Маладьыастар!
Манан бугунну дьарыкпыт бутэр.
Бол5омто5ут иьин баьыыбаларын!

О5олор эппиэттэрэ

