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«Дуобат аптаах хонуута»
Дуобат оонньуута былыр 16 үйэттэн
саҕалаан бу биһиги үйэбитигэр диэри аан
дойдуга киэҥник биллибит, киһи өйүн,
толкуйдуур дьоҕурун сайыннарар оонньуу
буолар.
Биһиги дьиэ кэргэҥҥэ аҕабыт, эһэбит
Василий
Федорович Тимофеев
остуол
оонньууларыгар дуобакка маастарга кандидат
нуорматын толорбут дуобаччыт буолар.

Мэйик сириттэн төрүттээх улахан дьоҥҥо Н.И.Николаев уонна оҕолорго
В.Ф.Тимофеев ааттарыгар региональнай дуобат күрэҕэ 2018 сыллаахха ахсынньы 1
күнүгэр тэриллэн ыытыллыбыта. Онно 80 тахса оҕо кэлэн кыттыбыта, үрдүк
таһымнаахтык ааспыта. Бу аан бастакы күрэҕи оҕолоро, чугас аймахтара тэрийэн
ыыппыппыт. Онтон 3 сылынан эмиэ тэрийэн, үгэскэ кубулутар былааннаахпыт.

Биһигини аҕабыт оҕо эрдэхпитинэ хайдах дьарыктаан үөрэппитинэн бу оонньууну
билиһиннэриэм.
Дуобат оонньуутугар бастаан оонньуур оонньооччуга араас туттар албастары
дьарыктааһын, үөрэтии оонньооччуга кыайыыны ситиһэригэр улахан оруоллаах.
Иитэр-үөрэтэр үлэ үс көрүҥүн туһанным:
1. Оҕо уонна төрөппүт, эдьиийдэр, убайдар бииргэ дьарыктаныылара.
2. Оҕо сааһыгар сөп түбэһэр дуобат хаамыыларын көрдөрөн үөрэтии.
3. Оҕо бэйэтин баҕатынан дьарыктаныытын ситиһии.
Үлэм сыала:
Оҕо толкуйдуур дьоҕурун дуобат оонньуутун нөҥүө сайыннарыы.
Үлэм соруктара:
1. Туруоруммут сыалы ситиһии.
2. Тулуурдаах буоларга үөрэтии, тиһэҕэр тириэрдии.
3. Күрэхтэргэ хардыылар.
Актуальность:
Дьарыктыыр оҕолорум билиигэ-көрүүгэ талаһыыларын сайыннарыы, дьоҕурдарын
арыйыы, тулуурдаах буолалларын ситиһии.

“Дуобат хонуутун кистэлэҥнэрэ”
(Орто бөлөх оҕолоругар дьарык конспега).
Сыалым-соругум:
1. Оҕолору дуобат оонньуутун ортоку-уһун-көнө-сытыары суоллары билиһиннэрии.
2. Оҕо кэпсэтэр дьоҕурун сайыннарыы (дуобат, утарылаһааччы, ортоку, уһун, көнө,
сытыары).
3. Дуобат оонньуутугар оҕо интэриэһин тардыы, бэйэ-бэйэҕэ убаастабыллаах,
доҕордуу сыһыаны үөскэтии.
4. Бэйэ кыаҕар, кыайыыга эрэллээх, дьулуурдаах буоларга иитии. Баҕаран туран
дьарыктаныыларын ситиһии.

Дьарык хаамыыта:
I.
–Үтүө күнүнэн, оҕолоор!
Билсиһэн кэбиһиэххэйиҥ, мин өйдөөх Мэкчиргэбин. Мин эһиэхэ бүгүн
дуобат быраабылатын үөрэтиэм. Болҕойон олорон истиҥ!
-Бу дуобат дуоската, бу оонньуурдара, ньыкаалар.
Дуобат оонньуутугар маҥнайгы хардыыны оҥорорго быраабылата. Ортокууһун, көнө-сытыары суоллары билиэхтээхпит.
- Оҕолоор, дуобаты оонньуур дьоннору ким дииллэрий? (дуобаччыт);
- Дуобаччыт хайдах буолуохтааҕый? (тулуурдаах);
- Дуобат оонньуутугар туох нааданый? (утарылаһааччы, дуобат дуоската,
оонньуу быраабылатын билээһин).
- Оҕолоор, дуобат дуоската элбэх толкуйдатар таабырыннардаах.

-

II.

Таабырын: эдьиийэ ыалдьыттыы кэллэҕинэ балта баран хаалар үһү (күн,
ый).

– Оҕолоор, билигин мин эһигини барыгытын остуолга ыҥырабын. Бары
бииргэ олорон боппуруостарга эппиэттиэхтээхпит.
- Дуоскаҕа маҥан-хара түөрт тэҥ муннуктар бааллар. Кинилэр тугунан
майгыннаһалларый? (дьүһүннэринэн майгыннаһаллар, өҥнөрө атынатын).
- Ааҕыҥ эрэ, оҕолоор, хас маҥан, хас хара түөрт тэҥ муннуктары
ааҕаҕыт. Уолаттар маҥан, кыргыттар хара түөрт тэҥ муннуктары
ааҕаҕыт. (маҥан тэҥ түөрт муннук 32, хара тэҥ түөрт муннук 32).
- Билигин аралдьыйа таарыйа физминутка. Ахсаан хоһоон:
Биир-икки, биир-икки
Хайыс халлаан диэки.
(Оҕолор илиилэрэ үөһэ кэдэйэр).
Үс-түөрт, үс-түөрт
Илиигин сиргэ тириэрт.
(Илиилэрэ аллара төҥкөйөр).
Биэс-алта, биэс-алта
Хайыс уҥа диэки.
(Илиилэрэ, төбөтө уҥа диэки.)
Биэс-алта, биэс-алта
Хайыс хаҥас диэки.
(Илиилэрэ, төбөтө хаҥас диэки)
Сэттэ-аҕыс, сэттэ-аҕыс
Кирилиэһинэн таҕыс
(Кирилиэһинэн ыттыбыта буолаллар,
Биир миэстэҕэ хаамаллар).
Тоҕус-уон, тоҕус-уон
Сиргэ диэри бокулуон
(Сиргэ төҥкөйөн бокулуон оҥороллор).

- Оҕолоор, дуобат оонньуутун кистэлэҥнэрэ өссө да элбэхтэр.
Орто эрээккит саамай уһун суол. Ньыкаалар биирдии түөрт муннуктаах хаамаллар.
Ньыкаа иннин диэки хааман бүтэһик эрээккэ киирдэҕинэ дуобат буолар.
Аптаах түгэн:
-Уой, тугуй бу? Төп-төгүрүк, оҕолоор! Өссө өҥүн уларытар.
-Мээчик, наһаа үчүгэй мээчик. Аптаах мээчик быһыылаах.
- Көрүөххэйиҥ эрэ, оҕолоор, иһигэр туох эрэ кистэммит. Саамай сөп, маладьыастар. Түөрт
тэҥ муннуктар кистэнэ сылдьаллар эбит. (Хара уонна маҥан өҥнөөхтөр).
- Оҕолоор, бу түөрт тэҥ муннуктары сааһылаан уурталыаххайыҥ эрэ. (Оҕолор дуобат
хонуутун оҥороллор).
-Бу тугу оҥордугут, оҕолоор?
-Саамай сөп, дуобат дуоската.
-Оҕолорум маладьыастар.

-Оҕолоор, эһиги бүгүн тугу биллигит?
-Дуобат оонньуоххутун баҕараҕыт дуо?

Бу дьарыкка үлэбин араас көрүҥүнэн ситистим:
1. Эрчийии дьарык быһыытынан.
2. Оҕолору умсугутар бэсиэдэлэри оҥорон.
3. Оҕо өйүн сайыннарар араас дидактическай оонньуулары оонньотон.

