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СИД этаптара

«Билии - керуу», «Доруобуйа»,
«Тыл сайдыыта».
Кыра белех о5олоро (3).
«Ахсааны тэнниибит»
Ахсааны тэннииргэ, элбэ5ин,
а5ыйа5ын быьаарарга уьуйуу.
Туорт муннук, ус муннук,
тогурук быьыылар уратыларын
быьаарыы, уорэтии.
Уерэтэр: Ахсааны тэннииргэ,
элбэ5ин, а5ыйа5ын быьаарарга
уьуйуу. Туорт муннук, ус
муннук, тогурук быьыылар
уратыларын быьаарыы,
уорэтии.
Сайыннарар: тэннээн корор
сатабылларын сайыннарыы.
Иитэр: о5о оонньууга
интэриэьин тардыы; бары
бииргэ соруда5ы толорорго
иитии;
Килиэткэ, эрээт.
Презентация
Эьэ, кэмпиэт ойуулардаах
кумаахы, килиэткээх лиис
(тэннээн корорго).
Игровой, нагляднай,
словеснай, практическай.
Эттиктэр ахсааннарын сатаан
тэннииллэр, «Элбэх» «А5ыйах» баарын
быьаараллар. Туорт муннук, ус
муннук, тогурук быьыылары
билэллэр, туох
уратылаахтарын сатаан
быьаараллар.
Ньымалара Иитиллээччи
улэтэ

Оонньуу кэмигэр
иитээччи улэтэ
Киирии чааьа.
1. «Туох туьунан
О5ону буолаары
Бэсиэдэ
таабырын
турар дьарыкка
Таабырын
буоларын таай» угуйуу.
таайыы.
(группа аанын
тонсуйан Куобахчаан

Дьарыктанар
ба5алара
уксуур.
Иитээччи
ыйытыытыгар

киирэр).
О5олоор,
ыалдьыппытын кытта
дорооболоьуоххайын,
билсиэххэйин
(о5олор
дорооболоьоллор).
Эьиэхэ куобахчаан
таабырын таайтарыан
ба5арар эбит,
бол5ойон олорон
истэбит уонна
таайабыт.
Таабырын:
««Ньаах» диэн
саналаах дьиэ кыыла
баар уьу» (куоска).

2. «Куобахчаан
сорудахтара»

Сурун чааьа
Куобахчаан
Презентация
сорудахтардаах
Хартыыналары
кэлбит эбит, эьиги
коруу
билиигитин
бэрибиэркэлиир.
1 хартыына: Туохтар
баалларый?
(куоскалар уонна
корзиналар).
2 хартыына:
Куобахчаан
куоскаларга
корзиналары
биэрбит. Ахсааннара
хайдах буолла? (тэн)
3 хартыына: биир
куоска куотан
хаалбыт. Куоска
элбэх (а5ыйах) дуу,
корзина элбэх дуу,
хайалара элбэ5ий?
(корзина элбэх,
куоска а5ыйах ).
4 хартыына:
ахсааннара тэн
буоларын наадатыгар

эпиэттииллэр.
Уоруулэрин
кытта
куобахчаан
таабырынын
таайаллар.

Куобахчаан
сорудахтарын
бол5ойон
олорон
этэллэр.
Иитээччи
ыйытыытыгар
сэптээхтук
эппиэтииллэр.

О5олор
интэриэстэрэ
уоскуур.

хайдах гынабытый?
(куосканы
ынырабыт).
3. Хамсанылаах
тохтобул

4. «Эьэлэри
кэмпиэтинэн
кундулуубут»

Куобахчаан ункулуон
ба5арбыт,
ункулуубут дуо
о5олоор? Биьиги,
сахалар ункуубут
туох диэн этэй?
Куобахчаан «Оьуор »
ункуубутун
кордоруоххэ.
(Илиилэрин
атахтарын хамсатан
ункулууллэр).
Куобахчаан
соруда5ын курдук
соруда5ы
оноруохпут.
Килиэткэлээх лиис,
бу лиис комотунэн
ахсааны тэннииргэ
уорэнэбит. Уоьээ
эрээккэ Эьэлэрбитин
уурабыт, биир
килиэткэ5э биир
эьэни уурабыт.
Эьэлэрбитин
кэмпиэтинэн
кундулуохпут.
Аллараа эрээккэ,
эьэлэ аллараа, хас
биирдии эьэ5э
биирдии кэмпиэти
уурабыт. Ахсааннара
хайдах буолла?
Тэннэр дуу тэнэ
суохтар дуу?
Биир эьэ куулэйдии
барбыт. Эьэлэр
элбэхтэр (а5ыйах)
дуу, кэмпиэт элбэх
(а5ыйах) дуу?

«Оьуор» ункуу Саха омук
Ырыата
торут
тыаьыыр.
«Оьуор»
ункулээхтэр
диэн
билэллэр,
кохтоохтук
хамсанан
оьуор
кордороллор.
Билиилэрин
ханатар
эрчиллии.
Килиэткэлээх
лииьинэн
ахсаан
тэннииллэр.

Кохтоохтук
соруда5ы
толороллор.
Иттээччи
ыйытыытыгар
толору эпиэт
биэрэллэр.
Тэн, элбэх,
а5ыйах
ойдобулу
билэллэр,
сатаан
араараллар.

5. Хамсанылаах
оонньуу «Бэйэн
быьыыгын бул»

«Ыалдьыты
атаарыы»

Ахсааннара тэн
буоларын наадатыгар
тугу ганыбытый?
Куобахчаан наьаа
уорбут,
сорудахтарбыт
билбиттэр диэн.
Куобахчаан оонньуон
ба5арбыт,
оонньуубут дуо?
Остуолга быьыылар
сыталлар, сиргэ
быьыылар
ойууламыттар.
О5олоор, ханнык
быьыылар
баалларый? Биирдии
собулуур
быьыыгытын
ыла5ыт, ырыа
тыаьаата5ына
ункулуубут, ырыа
тохтоото5уна сиргэ
бэйэ5ит быьыыгыт
ойууламмыт
быьыыга киирэн
хаала5ыт. Ким
сыыспыт
оонньууттан тахсар.
Тумук
О5олоор Куобахчаан
дьиэлиир бириэмэтэ
тиийэн кэллэ (о5олор
атаараллар).
Биьиэхэ ким
ыалдьыттыы кэлэ
сырытта? Туохха
уорэттэ? Кини
сорудахтара хайдах
эбиттэрий? (ыарахан
дуу, чэпчэкии дуу).

Оонньуу

Туорт, ус
муннук,
тогурук
быьыылары
билэллэр.
Кохтоохтук
оонньууга
кыталлар.

Дьарык
тумугэр
рефлексия
оноруу,
инники
билиитигэр –
керуутугэр
ба5а санаатын
уьугуннарыы.

Куобахчааны
атаараллар,
эссэ да
ыалдьыттыы
кэлэригэр
ба5а
санааларын
этэллэр.
Ииттээччи
ыйытыытыгар
кохтоохтук
эпиэттииллэр.

