Орто белех о5олоругар
уруЬуй дьарыгын технологическай картата
Темата: «Куурусса уонна чоппуускалар»
Сыала:
1. Ытыс суолун лиис ортотун булан туруорууну салгыы сайаннарыы.
2. Кумаахы лииЬигэр «уеЬэ», «аллара», «ортото» ейдебуллэри чицэтии.
3. Кыптыыйынан кене линияны кырыйар дьо5урга салгыы уерэтии.
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-О5олоор, истин эрэ туох туЬунан хоЬоон
аа5арбын:
Кун аайы сымыыттыыр,
Сорогор кистээн баттыыр,
Чоппуускалардаах кэлэр,
«Ку-ка-рекуу!»-диэн санарар
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-Саамай соп куурусса! О5олоор, онтон куурусса
о5олоро ким диэн буолалларый?
Бугун биЬиги кууруссаны уонна кини о5олорун
чоппуускалары уруЬуйдуохпут.
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- Кууруссаны биЬиги ытысчааннарбыт
кеметунэн уруЬуйдуохпут. Хайдах гынар
этибитий о5олор?
- бастаан тугу гынар этибитий?
- сеп, уруЬуйдуур кумаахыбытын (А4)
ортотунан кырыйан бэлэмниибит,
иннибитигэр уурунабыт
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-Чоппууска
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О5о билиитин чицэтии,
ейу (память)
сайыннарыы

О5олор урут хайдах
ытыстарын кеметунэн
уруЬуйдаабыттарын
саныыллар,
кэпсииллэр
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Манан ецнеех
кумаахы лииЬэ (А4
ацара), аранас,
кыЬыл, хара
кырааска, кыптыый.
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Тумук

БиЬиги билигин кыратык чоппуускалар уонна
кууруссалар буолан оонньуохха. Ким
чоппууска, ким куурусса буолуон ба5арарый? Корун эрэ дьаарбайар сирбитигэр туораахтары
куппуттар («цып-цып мои цыплята»музыка
тыаьыыр. О5олор туораахтары хаама сылдьан
тонкойон сиэбитэ буолаллар)

-мин чоппууска, мин
куурусса буолабын.

- лииспитигэр ытыспытынан аранас суолу
хааларабыт ол кэннэ тарбахпыт чопчутунан
аранас оннору туьэртиибит.
- илиибитин сииктээх салфетканнан
соттобут.

Кууруссабытыгар
киистэннэн тараагын,
бытыгын кыьыл
гыраасканнан
уруьуйдуубут, атагын,
харагын хара
кыраасканнан
туьэрэбит.
О5олор ытыс суола
куурусса,тарбах суола
чоппууска буоларын
ситиЬэллэр
-керуц эрэ о5олор,
ытыспыт суола
куурусса
чоппуускаларын
кытта дьаарбайа
сылдьалларын курдук
буолла.
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о5о5о
талар, бэйэ кыа5ын
сыаналанар
проблемнай тугэни
киллэрии,
толкуйдата уерэтии

О5олор уруЬуйдара
сатаммытыттан
уерэллэр.
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