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Ыытыллар кунэ-дьыла: 21.04.21

1. Тиэмэтэ: «Сир кунэ» Тылы сайыннарыыга тумуктуур оонньуу дьайымала.
2. Керунэ:
-тылы сайыннарыы, оонньуу
3. Сыала: Сир планета туьунан билиилэрин кэнэтии. Ылбыт билиилэрин, сатабылларын чинэтии.
4. Соруктара:
Уерэтэр:
-иллээхтик, быраабыланы тутуьан сатаан оонньуурга салгыы уерэтии.
-бэйэ-бэйэ5э истин сыьыаны уескэтии
Сайыннарар:
Оонньуур сатабылларын салгыы сайыннарыы. Тыл саппааьын байытыы:
Иитэр:
-Айыл5а5а, тулалыыр эйгэ5э харыстабыллаах сыьыаны иитии.
5. Туттуллар тэриллэр: Улахан сир макета, уруул, туллуктаах бэргэьэлэр, хаардар, таммахтар, сибэккилэр, сэбирдэхтэр, туллуктарчыычаахтар, эколаборатория- бэрчээккэлэр, от куех хаалтыстар, бех, контейнердар, массыына, тэриэлкэ5э сода, лимоннай кислота, шприц,
влажнай салфеткалар, иьиккэ хапта5ас

6. Уерэхтээьин уобаластарын дьуерэлэьиитэ:
-билэр-керер
-тылы сайыннарыы
-бодоруьуу, сиэр-майгы

Дьайымал
тутула

О5о5о сатабылы,
уеруйэ5и
инэрии(олохсутуу)

Иитээччи дьайымала

1.Киирии
чааьа

Бол5ойуу,
сэргээьин,
бол5ойон истии.

1. -О5олоор, биьиги бары до5ордуубут, О5олор тегуруччу туран
иллээхпит. Ханнык детсакка
сэргээн истэллэр,
сылдьабыт? Сеп, Туллукчаан детсакка эппиэттииллэр
сылдьабыт. Биьиги ханнык планета5а
олоробут? Сир- саамай кыраьыабай,
баай планета. Биьиги сири харыстыы,
ыраастыы сылдьыахтаахпыт.
Тарбах оонньуута
Тарбахтарбыт хаампыттар
Бу курдук оонньообуттар
Бу курдук сылайбыттар,
Бу курдук сыппыттар
Онтон туран хаампыттар
Ыстаналаан ылбыттар
Бакаа бакаа диэбиттэр

О5о дьайымала

О5олор хамсанан
кердереллер.

Туттуллар
тэриллэр

Бириэмэтэ
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Сарсын керсуех буолбуттар
Кими эрэ кууппуттэр…
-О5олор, биьиэхэ ким эрэ ыалдьыттыы
кэлэн иьэр, куутэ таарыйа оонньуо5ун.

Оҕолор санара-санара
тарбах эрчиллиитин
онороллор.

2. Оонньуу «Утуе кунунэн, сир!»
2.Сурун
чааьа

Иитээччини кытта о5олор тэннэ
этэллэр

Истэр
бол5омтолорун
сайыннарыы
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О5олор тегуруччу
олороллор уонна этэллэр:
-Утуе кунунэн, халлаан!
(Илии уеьэ )
- Утуе кунунэн, кун!
(Илиилэринэн тегурутэн
онороллор.)
- Утуе кунунэн, сир!
(Илиилэрин аргыый сиргэ
туьэрэллэр.)
- Утуе кунунэн Утуе
кунунэн!
(Илиилэриттэн
ылсаллар.)

Биьиэхэ ыалдьыттыы Сир планета
кэлбит!

.

Сир киирэн кэлэр: -Дорооболорун
планетам олохтоохторо. Мин аатымСир диэн планета. Мин улахаыын- О5олор эппиэттииллэр
улахан тегурукпун.
Мин саамай
кыраьыабай, баай планетабын. Сир- бу
бары дьонно, кыылларга, кетердерге
улахан уопсай дьиэ

Улахан сир
макета

сэьэргэьии,
эппиэттээьин,
кэрэхсээьин,
сыаналааьын

-О5олоор, сиргэ туох баар эбитий,
керуе5ун эрэ?
-Ханнык еннеру кере5ут? (сырдык
халлаан куех, от куех, ма5ан,кугас).
-Сир улахан чааьын уу ылар, ол иьин
планетабыт уу енунэн сырдык халлаан
куех.
-От куех туох кестере буолуой?
Айыл5а уунээйилэр
-оттон кугас ену туох дии саныыгытый?
О5олор эппиэттэрэ. Хайалар, истиэп,
кумах
- оттон манан?муус, хаар
3.Маннык остуоруйа баар.
Арай биирдэ меккуер буолбут.

О5олор оруолларынан
санараллар:
Кун-Алеся: -Мин
Куммун-саамай
наадалаахпын.
Уу-Тимур: -Мин
уубун. Уута суох
сатаммаккыт.
Салгын- Тыал тыаьа
Сир, буор-Кеша:-Мин
сирбин, сирэ суох уунээйи
ууммэт
АринаА-сибэкки: Мин сибэккиибин,
уунээйибин
Айхал-Ынырыа:- Мин
ынырыабын, кетебуун

Санарар сананы
сайыннарыы.

.

Бол5ойуу,
истии,керуу,
сэргээьин,

-Оттон мин киьибин. Ууну, тыалы
до5отторум. Сири хорутан уунээйи
олордобун, кыыллары иитэбин. Онон
о5олоор. Ким наадалаа5ын меккуьэн
бутуе5ун, Бары наадабыт, бары
сибээстээхпит. Ол иьин бу сиргэ
олоробут, оонньуубут.
4.Музыка тыаьыыр,
- О5олор, керун эрэ, Сир кун тула
маннык эргийэр!
Ол иьин дьыл кэмнэрэ уларыйан
иьэллэр эбит
Кыьын туьунан ырыа Хаар туьэр.
Саас туьунан хоьоон- таммах
таммалыыр
Сайын, сибэкки ууммут
Куьун сэбирдэх туспут
-Сирбитин киэргэтэн иьэбит.
Учугэйиин, кэрэ да буолбут.
Билигин дьыл кэмэ Саас. Саас ханнык
чыычаахтар аан бастаан кэлэллэрий?
Туллуктар. Бу кэлбиттэр. Туллуктар
тугу эрэ этээри гыналлар. Истиэ5ин
эрэ. -ээ, сеп. Кинилэр итии дойдуга
сылдьан айыл5а ырыатын умнан

Дамир-Куобах: -Мин
куобахпын, оту-маьы
сиибин
Денис-бере: -Мин
беребун, мин эйигин сиэм

Сир о5олору ынырар
сиэттиьэн баран куну
эргийэ хаамаллар.
Кыьын туьунан ырыа
ыллыыллар
Хоьоон аа5аллар
Сибэкки хомуйаллар
Сэбирдэх хомуйаллар

таммахтар,
сибэккилэр,
сэбирдэхтэр,
туллуктарчыычаахтар,

Сэргээьин,

кэбиспиттэр уьу. Ону о5олор
санаттыннар диэн кердеьеллер.
-Чэ эрэ, тыал хайдах ыллыырый?
У-у-у-уу Куустээх тыал, оргууй тыал
-Уу ырыатын билэбит. С-с-с-сс Элбэх
уу, а5ыйах уу
-Улахан хомурдуос ырыатын
ыллаабыт. Ж-ж-ж-жж оттон кыра
хомурдуос
-Улахан кумаар ыллаабыт. З-з-з-зз
кыра кумаар.
Туллуктар махтаммыттар .
5.Хамсаныылаах оонньуу
«Туллуктар уонна массыына»

Дор5ооннору ыраастык
санарарга эрчиллиилэри
онороллор.

Чыычаах хамсаныытын
утуктэн оонньууллар

6.Эколаборатория5а барыа5ын

Билиини байытыы,
Аьыныгас
сыьыанна иитии

-О5олор, биьиги Эколаборатория5а
барыа5ын. Аата «Бе5у сепке хомуйуу»
диэн. Куобахчаан ытыы олорор.
-Хайа. Куобахчаан, то5о ытаатын?
-Бу бех ыьыллыбытын сатаан
хомуйбатыым…
-Кемелеьебут дуо, о5олор
Куобахчаанна. Керун эрэ, элбэх бех
ыьыллыбыт. Араас бех баар: кумаа5ы,
тимир, пластмасса. Бу контейнердарга
маны барытын арааран угуохтаах
эбиппит. Оччо5о сирбит мэлдьи
киртийбэт, ыраас буолар.

уруул, туллуктаах
бэргэьэлэр
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О5олор куобахчааны
аьыналлар, киниэхэ
кемелеьен бех
хомуйаллар.
О5олор массыынанан бе5у
тиэйэн илдьэ бараллар.

бэрчээккэлэр, от
куех хаалтыстар,
бех,
контейнердар,
массыына

3.Тумуктуур
чааьа.

улэттэн уеруу,

Сир: – баьыыбаларын, о5олоор.

бол5ойуу

7. Сюрприз
Сир биьиэхэ сюрприз бэлэмнээбит.
Керун эрэ, бу ма5ан тегуруккэ
испирииьинэн уу куттахпытына
космическай ойуу тахсан кэлиэхтээх.
Дьэ эрэ, ким таайар эбитий. Сирбит
уердээ!

соьуйуу,эмискэ
уеруу.
ере кете5уллуу,
быьаарыы,
сонур5ааьын,

Тыл саппааьын
байытыы, дуоьуйуу

Уонна биьиги айыл5аны
ыраастаабыппытыгар махтанан
кэьиитин ыыппыт. Сир аьа -хапта5ас.
Баьыыба, диэххэйин, сиргэ сир аьын
ыыппытыгар.
Биьиги Сирбит олус дэлэй уонна
баай, сир астаах, хайалаах,
ойуурдаах. хонуулардаах,
муоралардаах. Биьиги тереебут
сирбит-уопсай дьиэбит.
Чэ, эрэ, бары планетабытын.
харыстыа5ын!

Испирииьинэн
бэлэмнэммит састаапка
лимоннай кислота
куталлар.
Эппиэттэр
Хапта5аьы амсайаллар.
Ханнык сир аьа буоларын
быьаараллар.

тэриэлкэ5э сода,
лимоннай
кислота, шприц,
влажнай
салфеткалар,

иьиккэ хапта5ас

2

