“Куйаар эйгэтэ” технокарта (улэбиттэн уллэстии)
Афанасьева Саргылана Алексеевна
Воспитатель МБДОУ ЦРР д/с №33 «Теремок»

Аһаҕас дьарык тиэмэтэ: “Куйаар эйгэтэ”
Иитээччи : Афанасьева Саргылана Алексеевна.
Билии эйгэтэ: Билии.
Билии эйгэлэрин алтыьыннарыы: «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Уус-уран айымньыны билиһиннэрии», “Доруобуйа”,
“Безопасность”.
Сыал: Куйаар,ракета туһунан билиһиннэрии; маҥнайгы космонавт Ю.А.Гагарин олоҕун, космонавтар үлэлэрин туьунан чопчулааһын.
Билиини биэрэр сорук:
- О5о куйаар туһунан билиитин хаҥатыы, куйаары үөрэтии историятын, маҥнайгы космонавт Ю.А.Гагарин уонна космонавтар тустарынан
билиилэрин чиҥэтии, кэҥэтии;
-Тыл саппааһын байытыы, ситимнээх саҥаны сайыннарыы;
-Хаптагай ньуурга геометрическай эттиктэри наардаан ууран ракетаны оҥорон таһаарарга үөрэтии.
Сайыннарар сорук: Сибээстээх саҥаны, болҕомтону, толкуйдуур, айар , көрөр дьоҕурдарын, тыл дорҕооннорун истэн арааран ааттыыр,
быһаарар дьоҕурдарын, өйу, сайыннарыы.
Иитэр сорук: Төрөөбүт дойдуга тапталы, кини ситиһиилэринэн киэн туттууну иитии.
Коррекционнай сорук: Дорҕооннору чуолкайдык саҥарарга, бэйэ-бэйэни кытары кэпсэтэргэ, санааны этинэргэ коҕүлээһин.
Былааннанар көрдөрүүлэр: Оҕо куйаар, космонавтар тустарынан билиитин – көрүүтүн сайыннарыы, кэҥэтии, интириэһиргэтии. Бу туһунан
тэҥҥэ бэсиэдэлэһэр, ыйыталаһар, боппуруоска эппиэттэһэр үөруйэхтэри иитии.
Ньымалар: Быһаарыы, боппуруостар. бэсиэдэ, оонньуу, таабырын, кэтээһин,
опыт оҥоруу, тутан – хабан оҥоруу.
Бэлэмниир үлэлэр: Космонавтар хаартыскаларын көрүү, бэсиэдэлэһии, планеталар ааттарын үөрэтии, таабырын таайсыы, дорҕооннору
үөрэтии, уруһуйдааһын.
Көрдөрөр матырыйааллар: «Куйаар», “Космонавтар” презентациялара.
Туттар тэриллэр: Ракета макета, араас өҥнөөх, размердаах геометрическай фигуралар, клей, шарик, дуоска, «Куйаар», “Космонавтар”
презентациялара.
ТСО: Ноутбук, слайда.

№ ООД этаптара
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Киирии

чааһа
3 мин.

Көрдөрөр, туттар
матырыйааллар
Ракета макета

Иитээччи оҕолору кытта үлэтэ
Иитээччи
- Үтүө күнүнэн оҕолоор! Таабырынна
таайыҥ эрэ
- Халлаан куйаарга көтөр, сулустарга
дьулуһар уот кутуруктаах көтөр баар
үһү?
-Ракетаннан көтөбүт дуо оҕолоор?
- Кэлиҥ бары манна (ракета макетын ылар)
Биһиги ракетабыт садаанньа
толордохпутуна биирдэ көтөр. Ракетабыт 3
баахтаах, хас биирдии баахха 2 лиитэрэ
бензин киирэр. Биир баахха хас лиитэрэ
бензин киирэрий?
- Саамай сөп! Уон ахсааны таҥнары
аахтыбыт эрэ.
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Сүрүн.

10мин. (слайда көрдөрүү) «Куйаар»

- Көрүҥ эрэ, оҕолоор, тугу көрөбүтүй?

- Дьэ оҕолор бу куйаар маннык буолар.
Куйаарга араас планеталар, сулустар
бааллар. Былыыр-былыргыттан дьоннор
куйаары үөрэтэннэр, кини туһунан элбэҕи
билиэхтэрин баҕараллара. Ол иһин куйаарга
дьоннору таһаарбыттара.

Оҕолор

-Ракета

-Аһаа!урааа!

- Икки лиитэрэ

-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1 – көттүбүүт!

- Сулустары,
хараҥаны,
планеталары

(слайдаҕа сурук уонна Гагарин
хаартыската көстөр)

Шарик көрдөрүүтэ

- Бу суруллубут сыыппаралар биьиэхэ тугу
кэпсииллэрий?

-1961 сыллаахха муус
устар 12 күнүгэр
бастакы космонавт
Юрий Гагарин
космоска көппүтэ.

- Кини аан маҥнайгыннан 1961 сыллаахха
муус устар 12 күнүгэр космоска көппүтэ.
Кини кэнниттэн куйаарга элбэх космонавт
көппүтэ. Куйаарга космонавтар хайдах
тиийэллэрий?

- Космонавтар
ракетаннан көтөллөр.

- Саамай сөп! Куйаарга космонавтар
ракетаннан көтөтөллөр.Эьиги санаа5ытыгар
ракетабыт хайдах куйаарга көтөн тахсарый?

- Сиргэ туран эрэ
көтөн тахсар, уотунан
умайар уонна көтөр.

- Уой, бу мин сиэппэр туох сылдьарый?

- Шарик дии.

- (Биирдии биирдии түҥэтэр) Мин санаабар
бу шариктар кумааҕыттан оҥоһуллубуттар.
Онтон эһиги санааҕытыгар?

-суох, эрэһиинэттэн
оҥоһуллубут

-Хас шарик баарый? Размера хайдаҕый?
Өҥнөрө?

-Алта, халлаан күөх,
кыра.

- Шаригы ыллыгыт да тугу гыныаххытын
баҕараҕытый?

- Үрүөхпүтүн
баҕарабыт.

- Чэ эрэ үрүөххэйиҥ, быабыт суох дии, үрэн
баран оччоҕо ыытан кэбиһиэхпит.

(оҕолор үрэллэр
уонна ыытан
кэбиһэллэр)

- Ити шариктаргыт тоҕо көттүлэрий?

- Шариктан салгын
тахсар, ол иһин көтөр.

- Кырдьык биһиги шаригы салгынынан
үрэбит, онтон ыытан кэбистэхпитинэ
шариктан салгын тахсар, ол салгын анньан
биьиги шарикпыт көтөр. Онтон ракетаны
эмиэ салгынынан үрдэрэллэрэ буолуо дуо?
“Ракета” слайдата

“Космонавтар” слайда

- Суох, бензинынан
заправкалыыллар

- Саамай сөп! Ракетаны аналлаах умайар
эттигинэн, эбэтэр уматыгынан диэххэ сөп,
- планеталары
иитэллэр, ол эттик умайан газ буолар. Дьэ бу үөрэтэллэр.
газпыт ракетаны үөһээ куйаарга көтүтэр
эбит.
Ол эрэн куйаар наһаа ыраах. Оччого элбэх
умайар эттик наада буолуо. Оччо элбэҕи
куйаарга таһаарар ыарахан буолуо. Ракета
кыайан көтүө суоҕа. Ол иһин ракетаны ыраах
куйаарга көтүтээри үс чаастан турар гынан
оҥороллор. 1 чааһа кутуруга. Уматыга бүттэ
да куйаарга тиийэ илигинэ быстан
түһэр.Ракета ыйааһына чэпчиир, түргэтиир.
Онтон 2 чааһын уматыгын тутталлар. Ол
уматык бүттэҕинэ эмиэ туллар. Онтон 3
чааьа биирдэ куйаарга тиийэр. Ол онно
космонавтар олорон үлэлииллэр. Кинилэр
куйаарга хас да ый, сыл олорон үлэлиэхтэрин
сөп. Онно тугу үлэлииллэрэ буолуой эһиги
санааҕытыгар?
- Кинилэр куйаарга олорон араас
чинчийиилэри оҥороллор.
Үүнээйи үүннэрэллэр, сир шарын үөрэтэллэр
уо.д.а. Эһиги космонавтар тустарынан тугу
билэҕит дьэ кэпсээҥ эрэ.

-(оҕолор кэпсииллэр)

- Маладьыастар. Хайдах дьоннор космонавт
буолалларый?

- Спортсмен,
күүстээх, хорсун,
өйдөөх, бэрээдэктээх.

- Саамай сөп. Күүстээх, хорсун, спортсмен
буоларга биһиги хайдах буолабытый?

- кыра эрдэхтэн
бэлэмнэниэхтээхпит.

- Дьэ биһиги күүстээх, хорсун буоларга
билиҥҥиттэн бэлэмнэниэхтээхпит.
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Эти-сиини эрчийэр
хамсаныы.
“Спортсмены”

3 мин.

- Бука бары тэбис тэҥҥэ
Сэрээккэҕэ туруохха!
Илиибитин ууннубут,
Сахсыйаммыт үөрдүбүт.
Кэннибитигэр кистээтибит.
Уҥа диэкки көрдүбүт,
хаҥас диэкки көрдүбүт.
Чохчос гынаат ыстанныбыт.
Өрө тыынаат олордубут!

“Спутник” слайдата

- Маладьыастар. Көрүҥ эрэ, куйаарга өссө
туох баара буолуой?

- планеталар,
сулустар, ый, күн
игин бааллар.

- Куйаарга элбэх сулус чыпчыҥныыр. Ол
быыьыгар сорох сулус айанныыр курдук. Ол
– спутник. Спутник диэн тугуй эһиги
санааҕытыгар?

- Спутник ону маны
көрдөрөр, шпион...

- Спутник куйаарга көтө сылдьар. Кини сиргэ
араас информациялары ыытар. Ону сиргэ
аналаах тэриэккэлэр бааллар, олор спутник
ыытар информациятын хабан ылаллар уонна
дьоҥҥо тарҕаталлар. Холобур, биһиги

дьиэбитигэр барыбытыгар спутниковай
тэриэккэ баар. Ол көмөтүнэн биһиги араас
киинэлэри, интэриэһинэй программалары
көрөбүт. Дьэ, ол хайдах спутник куйаарга
көтө сылдьан биһиги тэлэбиисэрбитигэр
хайдах араас киинэлэри игин ыытар диир
буоллаххытына, улахан куораттарга
телевиденияҕа улахан тэриэккэ баар. Ол
тэриэккэттэн куйаарга сылдьар спутник
киинэлэри, передачалары ылар уонна
төттөрү сиргэ ыытар.
Ол иһин сир шар үрдунэн дьоннор
тэлэбиисэр көрөллөр.
Көрүҥ эрэ оҕолор, бу остуолга туох
сытарый?
- Билигин бу геометрическай фигуралары
туттан эһиги ракетаны, эбэтэр спутник
оҥоруоххут. Үлэлиэх иннинэ
тарбахчааннарбытын эрчийиэххэйиҥ.
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Тарбах гимнастиката
“Ракета уоттара”

2 мин.

- Ракета көтөргө бэлэмнэммит, уоттарын
умаппыт – тарбахтары сараталлар.
Уоттарын чыпчыҥнаппыт – тарбахтар
хамсыыллар.
Эмискэ умуллан хаалбыт – сутурук
тутталлар.
Умайан кэлбит эмиэ - тарбахтары сараталлар.
Сып-сырдыктык умайбыт – күүскэ
сараталлар.
Уоттарын чыпчыҥнаппыт – тарбахтар
хамсыыллар.
Уонна ыраах куйаарга көтөн хаалбыт эмискэ!

-Геометрическай
фигуралар, араҥас
өҥнөөх үс муннук,
халлаан күөх квадрат
дии.

________________________________
5.

6.

Сыһыарыы

Рефлексия

5 мин

2 мин

араас өҥнөөх, размердаах
геометрическай фигуралар,
клей.

- Маладьыастар оҕолорум! Наһаа үчүгэй
ракеталары оҥорбуккут. Билигин Артем,
Степа тугу оҥорбутун кэпсиэхтэрэ.

Оҕолор үлэлииллэр.

“Ракета” диэн тыл.

- Билигин ракета диэн тылы ырытан
көрүөххэ. Бу тыл туьунан тугу этиэххитин
сөбүй?

- 6 дор5оонноох, үс
сүһүөхтээх.

- Бастакыннан ханнык дорҕоон иһиллэрий?

- “Р” бүтэй дорҕоон,
ньиргиэрдээх

- Маладьыастар! Дьэ бүгүн биһиги тугу
биллибит?

- Куйаар диэн тугун,
ракета хайдах
көтөрүн, космонавтар
тугу үлэлииллэрин,
спутник туохха
наадалааҕын уо.д.а.

- Бүгүн биһиги элбэҕи биллибит, бу
билиибит кэнники эһиги олоххутугар
туһалаах буолуо диэн эрэнэбин. Болҕомтоҕут
иһин баһыыбаларыҥ!

-оҕолор кэпсииллэр
(Мин ракета
оҥордум, кини ыраах
куйаарга көтөн иһэр.
Кини иһигэр
космонавтар
бааллар...)

